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Rahman ve Rahim Allah’n adyla;

O’nun rahmeti ve selam Hz. Muhammed’in

ve ailesinin üzerine olsun!

SEVGNN SABTL MERTEBES
el-Vedâd lahi smi

Dikkat edin! Vüdd sebat demek

Deiimin basks karsnda sebat

O’nu ve bizi bir makam birletirir

Yüce yönlerde ortaya çktnda

öyle bir vadi ki aiyam yok

Çiçeklerin ve bitkilerin süsledii bir toprak

Onun çiçekleri çocuklar; onlar görürsün oturmular

Kürsüler üzerinde , kz çocuklar

Korkuya kapldklarnda sabah onlara eman verir

Onlar korkutan tek ey gecelerdir

Bu zikrin sahibi Abdülvedûd diye isimlendirilir. Allah bu mertebe

mensuplar hakknda ‘Allah onlar, onlar Allah’ sever
’ 1

der. Baka bir

ayette ‘Bana uyun ki Allah da sizi sevsin
’2

denilir. Sahih bir hadiste Hz.

Peygamber öyle buyurur: ‘Allah kulunu sevdiinde, onun kendisiyle

duyduu duyma gücü, görme gücü, eli ve aya olur.’ Onun güçleri

kendisi için sürekli sabittir; âmâ veya dilsiz bile olsa, duyma ve görme

nitelii körlük, dilsizlik ve sarlk perdesinin ardnda sabittir. Allah

vüdd (sabit sevgi) diye isimlendirilmesi itibaryla sevgisi sabit olandr.

Vüdd diye isimlendirilmesi dedik, çünkü bu niteliin dört hali, her

halin kendisiyle tannd bir ad vardr: Heva, vüdd, hûb ve ak!
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Sevginin kalbe ilk dümesi ve orada gerçeklemesine heva denilir. Bu

kelime ‘yldz kayd’ anlamndaki heve en-tecm ifadesinden türetilmi-

tir. Ardndan vüdd (meveddet) gelir. Vüdd sevginin sebat bulmas

demektir. Ardndan hûb gelir. Hûb sevgideki duruluk ve sevenin

iradesinden çkmas demektir. Böyle bir durumda seven sevdiinin

iradesine göre hareket eder. Ardndan ak gelir. Ak sevginin kalbi

sarmas demektir. Kelime asma ve benzeri aaçlara sarlan dikenli

sarmak anlamndaki aaka’dan türetilmitir: Ak sevenin kalbini

sarar, onu sevgiliden bakasna bakamayacak hale getirerek kör yapar.

TEMBH

Sanatkâr sanatn nasl sevmez ki? Biz, hiç kukusuz, O’nun sana-

tnn ürünleriyiz. O bizim yaratcmz olduu kadar rzkmzn vc

maslahadarmzn da yaratcsdr, Allah bir peygamberine öyle

vahyetmitir: ‘Âdemolu! Eyay senin için, seni kendim için yarat-

tm. Senin için yarattm eyada kendim için yarattm gayeyi telef

etme. Ey Âdemolu! anm üzerine yemin olsun ki, ben seni severim.

Senin üzerindeki hakkm karsnda, sen de beni sevmelisin.'’ Sanat

özü gerei sanatkârn o ii bildiini, ona güç yetirdiini izhar ederken

ayn zamanda sanatkârn güzelliini, azametini ve büyüklüünü de

ortaya çkartr. Böyle deilse (sanat) kim için, rimde ve kiminle orta-

ya çkabilir ki? Demek ki bizim var olmamz ve O’nun bizi sevmesi

kaçnlmazdr. O bizimle ve biz O’nunlayz. Hz. Peygamber bir dua-

snda Rabbine hamd ederken öyle der: ‘Biz O’nunla ve O’nun için

varz.’ Bu mertebe ilgi, atfet ve süreklilik mertebesidir.

Sevgi olmasayd el-Vedûd bilinmezdi

Fakirlik olmasayd el-Cevâd'a ibadet edilmezdi

Biz O’nunla varz, O ’ta aidiz hepimiz 1

Kim bedel öderse O’na itimat eder
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lah bir eyin varlm dilerse

Meiyeti ona ilimitir, kar konulamaz ona

Gecikme olmakszn onlarn nezdinde bulunuruz

Alemin kazanlm niteliidir bu

Bilin ki âlemin kayna sevgidir

el-Vedâd izhar etmi onu

Allah sürekli seven olduu için el-Vedûd
3
iken bizim için de sü-

rekli yaratan ve ‘Her gün bir ite
'4

olan diye nitelenendir. el-Vedâd’n

manas da budur. Biz hal ve söz diliyle O’na sürekli ‘unu yap bunu

yap!’ deriz, O da yapar. O’nun bizdeki fiilinin bir yönüyle O’na ‘yap!’

deriz. Böyle demek O’nu bir ie zorlamak mdr? Allah’ hiç kimse bir

ie zorlayamaz, böyle bir vehimden münezzeh ve mütealdir. Böyle

diyebilmemiz el-Vedûd isminin hükmünden kaynaklanr. Allah el-

Gafur, el-Vedûd ve er-Rahman ismiyle istiva ettii yüce arn sahibi-

dir, çünkü O sevenin duyduu derin ve cokulu özlemle merhamet

etmitir. Seven de sevgiliye onun niteliiyle kavuabilir. Hakkn nite-

lii varlktr ve bu nedenle sevene varlk vermitir. O’nun katnda

varlktan daha tam bir ey bulunsayd, verirken cimrilik yapmazd.

mam Ebu Hamid bu makamda öyle der: ‘Allah katnda bir ey bu-

lunup saklanm olsayd, bu durum cömertlikle çelien bir cimrilik,

kudretle çelien acizlik olurdu.’ Allah el-Gafur ve el-Vedûd olduunu

bildirdi. el-Vedûd gayb (mertebesinde) sevgisi ve muhabbeti sabit

olan demektir. O bizi görür. Bu nedenle sevdiini görür, onu gör-

mekle sevinir. Bütün âlem bir insan mesabesinde sevilen iken âlemde-

ki ahslar insann organlarna benzer. Sevilen sevdiinin muhabbetiy-

le vasflanmam, sadece onu sevilen haline getirmitir, o kadar!

Sonra, Allah baz kullarn severken ayn zamanda onlara kendisi-

ni sevme imkân baheder. Böyle bir kuluna eyann suretlerinde

Hakk müahede etmek ve görmek nimetini ihsan eder. Bu itibarla

Allah’ sevenler Üe âlemin ilikisi, göz ile göz bebeinin ilikisi gibidir.

nsann pek çok organ olsa bile gören ve müahede eden organlar iki

gözüdür. nsanda göz âlem içinde sevenler mesabesindedir. Allah
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kendisini sevdiklerini bildii için sevenlerine müahede nimetini ver-

mitir. Bu bilgi O’nun katnda zevk bilgisidir. Binaenaleyh Allah O’nu

sevenlere kendine yapt gibi yapmtr; kastedilen sevilen için sevilen

demek olan vecd halindeki müahededir. Cinler ve insanlar sadece

Allah’a ibadet etsinler diye yaratld. Allah yaratklarn arasndan onla-

r sadece kendisini sevsinler diye yaratt. Çünkü Allah’a ibadet edecek

O’nun karsnda zelil ve hor kalacak kii ancak sevenler olabilir. nsa-

nn dmdaki her ey O’nun hamdini tespih eder, çünkü Allah’ gör-

memitir ki sevebilsin! Allah insandan baka hiçbir yaratlma el-

Cemil isminde tecelli etmemitir. Bildiim kadaryla insanda bu isimle

tecelli etmitir. Bu nedenle ksan sadece Rabbini veya Rabbinin

tecelligâh olan birisini severken bütünüyle sevgisinde fani olarak

kendinden geçer. O halde âlemin gözleri -sevilen her kim olursa ol-

sun- âlemdeki sevenlerdir. Bütün yaratlmlar Hakkn tecellisinin

aksettii yerlerdir. Onlarn sevgileri (vüdd) sabittir. Onlar sevgileri

sabit olanlar iken Allah el-Vedûd’dur. Hak ve yaratlm arasnda

yaratlm ve Hak nedeniyle perdelenmitr. Bu perdelenmilik nede-

niyle el-Vedûd ile birlikte el-Gafur ismi gelmitir. Bu gizlenme nede-

niyle ‘Kays, Leyla'y sevdi’ denilmitir. Hâlbuki Leyla bir tecelligâh!

Veya ‘Beir, Hind'i sevdi’ veya ‘Kesir, zzet'i sevdi’ veya ‘bnü'd-deric,

Lübna'y sevdi’, Tûbe, Ehille'yi sevdi’, ‘Cemil, Büseyne'yi sevdi’ deni-

lir. Bütün bunlar. Hakkn tecellisinin oturaklar ve duraklardr. Bu-

nunla birlikte onlar, sevdiklerini isimleriyle tanmam olabilirler.

Çünkü insan bir ahs görür, onu sever, fakat kim olduunu veya

adn veya nereli olduunu veya evini yurdunu bilmez. Bununla birlik-

te sevmek, o ahs aratrmaya, evini ve yurdunu soruturmaya sevk

eder. Onu bulamadnda, peinden gider, soruturur. Allah’ sevme-

miz de öyledir. Biz Allah’ tecelligâhlarnda severiz. Leyla, Lübna veya

baka bir ad veya herhangi bir özel isimde Allah’ severiz, fakat sevdi-

imizin Hakkn ayn olduunu bilmeyiz. Bu nedenle ismi biliriz, fakat

Hakkn ayn olduunu bilmeyiz. Bu durumda ismi sevmi, hakikati

tanmam oluruz. Yaratlmn ise hakikati sevilir, bilinir. Bazen ismi

bilinmez, sevgi onu bilmeyi icbar eder. Baka bir ifadeyle sevgi sevile-

ni tanmay gerektirir. çimizden baz kimseler dünya hayatnda O’nu
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tanr ve bilirken, baz kimseler, herhangi bir eyi seviyorken ölene

kadar O’nu tanmazlar. Perde kalktnda Allah’tan bakasn sevme-

dii ve yaratlmn adnn kendisini perdelediini anlar. Nitekim

insan dünyada bir eye ibadet eder, fakat bilmedii yönden sadece

Allah’a ibadet etmitir. Bununla birlikte onun mabudu Menat, Uzza,

Lat diye isimlendirilmi olabilir. Ölümle birlikte perde kalktnda,

sadece Allah’a ibadet ettiini örenir. Allah öyle der: ‘Senin rabbin

kendisinden bakasma ibadet edilmesin diye hüküm verdi .’
5 Puta tapanla-

rn durumu da öyledir. Böyle bir insan tapt putta herhangi bir

tarzda ilahlk bulunmadna inansayd, kendisine ibadet etmezdi.

Fakat
C

el-Gajur, el-Vedûd
’6

ayetinde belirtildii üzere çekilmi perde

nedeniyle insan O’nu tanmamtr. Bu itibarla sadece isimler vardr.

Bu nedenle hakiki mabud olan Allah, ibadeti tecelligâh ve oturaklara

izafe ettiklerinde insanlara öyle der: ‘Onlar isimlendiriniz.’ nsanlar

taptklar eyleri isimlendirmi olsalard, onlar tanyacaklar, tandkla-

rnda Allah ile isimlendirdikleri arasndaki fark anlayacaklard. Nite-

kim oturak ve tecelligâh arasndaki fark bilinir ve ‘u oturak, u
tecelligahtr’ dersin, ayrma gerçekleir.

Düünürsek gerçek böyle!

Sen O’nda isen sen oldun demek

Hakkn otura gerçekte sen

Ve sen, sen iken sen olmayan

Bizim kastettiimizi elde ettin

badet ettiimizi bilmi oldun

Ne Leyla ne Lübna

Bildiinden baka birisi deil/

Onu severken basiretliysen
S

•
* , *. d.

Onu kendinden görürsün; sen sensinl

Seven bakasn sevmedi

Hepsi sensin, sen!
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Kur’an- Kerim isimler ve haller arasndaki ilikiyie güzel ve sr-

l bir ekilde ortaya koymutur. Allah ‘el-Gafur ve el-Vedûd, yüce arn

sahibi
,
dilediini yapandr’

7
buyurur. Allah sevendir, dilediini yapan-

dr. Demek ki Allah sevilendir! Çünkü ancak sevilen sevdiine diledi-

ini yapabilir. Buna mukabil seven, (sevdiinin sözünü) dinleyen ve

ona itaat edip istediklerine amade olandr. O seven ve el-Vedûd, yani

sevginin ayrlmaz özelliklerine ve artlarna bal ve sevgisi sabit olan-

dr. Bununla birlikte hakikat birdir. Çünkü burada el-Vedûd, ayn

zamanda dilediini yapan demektir. Bu ilâh uyarda ne ho ve srl bir

durum olduuna baknz! ‘De ki, Rabbim benim bilgimi arttr.’
8

‘Allah

hakk söyler ve doru yola ulatrr.’
9

MECD MERTEBES
el-Mecid lahi smi

Bu mertebenin sahibi Abdülmecid diye isimlendirilir. Kur’an-

Kerim’in bir nitelii de mecid olmaktr (Kur’an- mecîd). O Allah’n

kelam olduu gibi O’nun kelam da kendisidir.

Mecd ve eref mertebesi

Övünme ve iftihar mertebesi

Bizim mecdimize sahip olunuz

0 deryadan herkes kanarak su içer

O’nun ann yücelttiinde

Kalkar ve ayrlr

Saraylar vardr

Hadimler önünde durmu

Hilyesiyle süslenirler , -

Onun hibesi,yarmn hükmü
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Hibesiyarmdr .

Onunla var olur ve hediyeler gelir

Biz âlemin cevheriyiz

Sedef bizim içimizde

Namaz klan ‘Din gününün sahibidir
’10 dediinde, Hak ‘Klum be-

ni yüceltti’ der. Yani gerçekte öyle olduu gibi kendine kar üstünlü-

ü bana izafe etti. Bu itirafa bakmalsn! Hak asl itibaryla mecdin

sahibiyken kelam da herhangi bir görü ayrl olmakszn O’nun

kelamdr, çünkü o, Kur’an’dr. Allah ‘Din gününün sahibidir'
11

ifade-

sinde ‘Kulum beni yüceltti (mecd)’ der. Bu ifade iin izafi olduu

hakknda lâhî bir uyardr. Kendine kar üstün olaca bir varlk veya

cevher bulunmasayd, Allah kime kar üstün ve ‘mecd’ sahibi olacak-

t? Demek ki O’na mecd kazandran kulun varldr. Allah ‘Kulum

beni mecd sahibi yapt’ derken ancak hakikati dile getirmitir.

Yok olsaydk biz, yok olurdu O’nun mecdi ve yücelii

O’fiu yüceltmemiz muteber bir durum

Benim sözümün vechinden meydana gelir

el-Mecid olan ilah böyle demitir bana

Biz de bilgi ve inançla belirttik onu

O’na ükrümüz nedeniyle ilave nimet ulat bize

O benim sözümle irade edilen

Nitekim aslda da irade eden O

Varlmda hükümran olan O

0 dilediiniyapandr bizde

O’nun irade ettii ey

Varl olmayanlardr
;
kastm iyi anla

Ben var iken beni irade etmez

Bütün var olanlar varlk demek zaten
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O’nun iradesini gördüm bazen

O’nun irade ettii her zaman yok olandr

Namaz klan ‘Din gününün sahibidir

’

n
ayetini okuduunda, Allah

‘Klum beni yüceltti (temcîd)’ der. Burada Allah ‘Kulum dünyada ve

ahirette âleme kar mecd ve üstünlüü bana izafe etti
5 demi olur.

‘Çünkü ben’, diye devam eder, ‘âlemdekileri dünya ve ahirette amelle-

rine karlk olarak cezalandranm’. Zaten din günü de ceza günü

demektir. Bu itibarla eriatlarda hadler ve snrlar, ceza olarak belir-

lenmiken insanlara ulaan musibetler, onlarn kendi elleriyle yaptkla-

rnn karl olarak ular. Bununla birlikte Allah pek çounu affeder.

Allah öyle buyurur: ‘Size isabet eden her musibet ellerinizle yaptnza

karlktr. Allah pek çounu affeder.’
13 Ayn ekilde ortaya çkan fitneler,

ykmlar, savalar, veba vb. belalar da insanlarn yaptklar ilerin kar-

ldr. Onlar, karadayken ortaya çkan yere batrlma, veba, ölüm,

esaret vb. gibi bozgunlar veya denizde ortaya çkan boulma gibi

musibederi veya kazançlarn yok olmas gibi insanlarn kederlenmesi-

ne yol açan hadiseleri bu davranlaryla hak etmilerdir. Allah öyle

der: ‘Fesat ortaya çkt.
114

Kastedilen söylediimiz ve ifade ettiimiz

hususlardr. ‘Denizde ve karada insanlarn elleriyle yaptklarna karlk

olarak...’
15 Bunlar onlarm yaptklarna karlk ortaya çkmtr. ‘Onlara

yaptklarnn bir ksmn tattrsn diye.’
16

‘Ceza
5 bu demektir ve o dünya

hayatndadr. Demek ki dünya günü ceza günü demek iken ahiret

günü de ceza günüdür. Bununla birlikte ahiret hayatnda ceza daha

çetin ve büyüktür, çünkü orada isabet eden adna ecir ortaya çkmaz.

Dünyadaki musibeder bazen sevap meydana getirirken bazen gedr-

mez. Dünya günüyle ahiret günü arasndaki fark budur. Bazen musi-

betin ardndan insandan makbul bir tövbe çkabilir; bazen dünyada

tövbenin kabul edilmemesi hususunda ahiret gününün hükmü tezahür

edebilir. Böyle bir tövbenin olmay, günein batdan douu esna-

snda imannn hiç kimseye fayda vermeyecei hakknda nasta belir-

tilmitir. Güne handan domazdan önce iman ermeyen veya imann-

dan hayr elde etmemi kimselere imanlar fayda vermez. Amel sahi-

binin ameli dünya hayatnda olduu halde kendisine fayda vermez. Bu
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durumda dünya hayat (tövbenin yarar salamad) ahirete benze-

mitir. Ayn ey dünyadaki musibetler için gcçerlidir. Bu musibetler,

Allah’n bildii hatalarn bir ksmn örter. Ahiretteki musibetler hata-

lar örtmez. Bazen dünya gününde bu hüküm ortaya çkar. Bu du-

rumda dünya hayat ahirete benzer. Bu durum Allah’a ve peygambe-

rine sava açanlar hakknda dile getirilmitir. Allah ve peygamberiyle

savaanlarn öldürülmeleri, aslmalar, ellerinin ve ayaklarnn çapraz-

lamasna kesilmesi veya yurtlarndan sürülmesi hakkndaki cezalar dile

getirilmitir. Allah 'Bu onlar için dünya hayatnda bir cezadr, ahirette ise

büyük azap vardr
317

der. Yani bu sava ve fesada karlk olarak onlara

ceza verilecektir. Dünya hayatnda karlam olduklar belalar ve

musibetler, onlarm hatalarn silmemitir.

Kur’an- Kerim’in ne kadar hikmetli olduuna ve anlay gücü ve-

rilen kimseler için ne kadar bilgiler içerdiine bakmalsnz! Allah’

bilenlerin sahip olduu her ey Kur’an’dan aldklar bilgilerdir.

Kur’an,
‘

Bâtl ona önünden veya ardndan giremez’
18

ayetinde belirtildii

üzere doruluu kesinleen masum vahiydir. Daha önce inen kitaplar

Kur’an- Kerim’i tasdik ederken ardndan onu tekzip edecek bir vahiy

inmeyecektir. Kur’an sabit hakikat demektir. Bu ümmet içerisinde

veya önceki ümmetlerde Kur’an’n dnda inmi olan vahiy ve ilham-

lara bâtl ‘önlerinden’ gelebilir; bu durumda onun sahibi ayet veya

sahih rivayete dayanarak kendine gelen ilhamn hükmünü tashih eder.

(slam ümmetindeki ilhamlarla ilgili) bu durum Cüneyd-i Badadi’nin

‘Bizim bu ilmimiz Kitap ve Sünnet ile snrldr’ cümlesinde belirtilir.

Yani Kitap ve Sünnet bizim ilmimizin Allah katndan gelen gerçek

bilgi olduuna ahitlik eder. Söz konusu ilham ve vahiylere ‘ardndan’

da bozukluk gelebilir. Yani ilhamn bâtl olduu o esnada bilinmez,

daha sonra bâtl olduu örenilir. Bu durum Kur’an- Kerim’de ‘Ona

bâtl önünden veya ardndan girmez, el-Hâkim ve el-Hamid’in indirdii

vahiydir
519

ayetinde belirtilir. Kulun Rabbinin din gününün sahibi

olduunu itiraf etmesinden daha büyük bir mecd ve azamet olabilir

mi? Bütün yaratlmlar O’nun hükümlerinin ortaya çkt mülkleri-

dir. Sonra sadk haberle kullarn amellerinin kendilerine döneceini
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örendik. Öyleyse Hakkn kendisiyle yüceltilmi olduu bu mecd ve

övgünün de kullarn kendilerine dönmesi gerekir. Bu durumda

ahirerte srl ve bilinmez mecd onlara ait olur. Onlarn amellerinin

kendilerine dönmesini de
‘

Bütün i Ona döner
520

ayetinin hakikati ge-

rektirir. Hâlbuki daha önce varlklarn iddialar o ii alp yaratlmlara

izafe etmiti. Bütün iler Allah’a dönecei için kullarn amelleri de

kendilerine döner. O halde kul yapt ie göre karlk görür. Onun

ameli Hakk takdis etmek ise kendisi de takdis edilir; kul tenzihi ne-

deniyle münezzeh, tazimi nedeniyle muazzamdr (tazim edilen say-

gndr). in böyle dönüünü dikkate alan keif ehlinden baz kimseler

‘subhanî (kendimi tenzih ederim)’ demi, hükmü kendine döndüü

gibi tenzihin lafzn da kendine döndürmütür. Nitekim baka birisi

yine bu makamda ‘Enallah (Ben Allah’m)’ demitir, çünkü ancak

inand birine ibadet etmitir. nand ise nefsinde var ettii bir

eydir. Binaenaleyh insan kendisine benzer (inancnda) yaratlm bir

eye ibadet etmi, yaratltaki bu ortaklk nedeniyle bu gerçei gör-

düünde, ‘Enallah (Ben Allah’m)’ demi, bu sözü söyleyip de
‘

Ahiret

ve dünyaya ibret
321 olmak üzere cezalandrd kimsenin (Firavun)

söyledii gibi onu söylemi iken Allah onu mazur sayp cezalandr-

mamtr. Ayn cümleyi Hakkn diliyle, yani dili, kula ve gözü Hak

iken o cümleyi söyleyen kii ise bu makam sahibinin aashdadr. O
halde itikad bakmndan ‘Enallah’ diyenin makam Hakkn diliyle onu

söyleyenden daha tamdr. Çünkü birinci kii bunu örendikten sonra

o sözü söylemi, kime ibadet ettiini örenmitir. Üstünlük ise bilgi-

de ortaya çkar.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr
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HAYÂ MERTEBES
el-Hayiü lahi smi

Hayâ Allah’n kapsnn anahtar

Gerçi kapnn açl gizlidir

Onu açarsan aydnlk veren birk görürsün

Güzelyüz onunla aydnlanr,yukars nur ve parlak

Gecenin karanlnda bakarsan ona

Adeta sabah ve aydnlk gibi görünür

Bu mertebenin sahibi Abdülhayiü veya Abdülmüstahyi diye isim-

lendirilir. Bir rivayette ‘Allah haya sahibidir
5

denilir. Hayann özel bir

mertebesi vardr, çünkü Allah hayann hükmünün bulunmad bir

yerde öyle demitir: ‘Allah sivrisinekten misal vermekten hayâ etmez'
22

Yani cahile göre en deersiz ve basit bir eyi misal vermekten çekin-

mez. Cahilin deersiz zannettii o ey Allah katnda deersiz deildir.

Allah’a delil olan bir ey nasl deersiz olabilir ki? Delilin deeri med-

lulünün deeri ve yüceliiyle yücelir. Sonra Hz. Peygamber bu mer-

tebeden konuarak ‘Hayâ imandandr, iman sabrm yars, ükrün

yansdr. Allah es-Sabûr ve e-ekûr’dur5 demitir. el-Mümin ismi

cihetinden Allah, lâhî isimlerin eserlerini kabul etmeleri nedeniyle

kendisine verdikleri nimete karlk kullarna ‘teekkür eder’. Söz ko-

nusu nimet, kullarn ilâh isimlerin eserlerini kabullerinden ibarettir.

Ayrca Allah es-Sabûr ismiyle kendisini tanmayan cahil kullarnn

eziyetine kar sabreder. Cahiller bir bilgileri olmakszn ‘dümanlk

yapmak üzere’ kendisine layk olmayan bir özellii Allah’a nispet eder-

ler. Nitekim Allah onlarm bu davranlarn bize bildirmitir. Bu dav-

ranlara kar. sabr, Allah’n es-Sabûr isminden kaynaklanr. Yaplan

eziyete kar hiç kimse Allah’tan daha sabrl deildir, çünkü O ceza-

landrma kudretine sahiptir. Allah sabrnn ve ükrünün kemali nede-

niyle imannda kemal sahibi olmas anlamnda el-Mümin’dir. Gerçekte
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O’ndan meydana gelen bir nimete karlk Allah’n kullarna ükret-

mesi ne kadar srldr!

Allah’n haya sahibi olmasnn bir tezahürü udur: Allah kyamet

günü yal bir adam getirtir, onu hesaba çeker, hata ve suçlarn bir bir

sayar. Buna mukabil yal insan saylan suçlarn hepsini inkâr eder.

Bunun üzerine Rabbi onu tasdik eder, cennete götürülmesini emre-

der. Melekler bunun hikmetini soruduunda Allah öyle der: ‘Yall
karsnda onu yalanlamaktan haya ettim.’ Binaenaleyh Allah’n onu

tasdiki hayann imandan bi parça olmasndan kaynaklanr. O el-

Mümin’dir, çiinkii o Allah’n kendinde yaratm olduu günahlar,

hatalar, ksaca yaratlan her eyi tasdik etmitir. Bu kabulü olmasayd

lâhî iktidar kendisine nüfuz edemeyecekti. Hz. Peygamber ‘Haya

hayr getirir, Allah haya sahibidir’ der. Allah insana hayas nedeniyle

hayr getirir. Günahn örtülmesinden, rezil edilmemesinden, aça
çkarlmamasndan, balanmasndan daha büyük bir iyilik olabilir

mi? Bu lâhî nitelikler kulda bulunduunda, bunlar, kendisine bu

mertebeden gelir, kul da o mertebeden onlar kabul eder. Kul lâhî

surette yaratlm olduu için, bütün ilâh mertebelerin gereklerini

kabul edebilir. Çünkü her mertebenin bir yönü Hakka, bir yönü kula

bakar. Bunun yan sra kula izafe edilip de (ekilci) âlimlerin ‘hak edi’

yoluyla ve asl itibaryla kula ait gördükleri -biz onlar gibi düünmü-

yoruz- her özellik için de durum böyledir. Her mertebenin iki yönü

vardr: Bir yönü Hakka bakarken bir yönü kula bakar. Böylece i,

Allah ile yaratklar arasnda düzenlenmi, birbirine benzemi, bu

konuda Hak, yaratlmlarn özelliiyle zuhur etmiken yaratlmlar

da O’nun özeliliiyle zuhur etmi ve görünmü, (her iki mertebe)

birbirine muvafk olmu, birbirine balanm ve sarlmtr. Bununla

birlikte -‘‘Allah âlemlerden müstanidir.’” Bu birbirine sarlma ve uyum-

da elif-lam harfi (bunu anlatmak üzere) ortaya çkm, bu bir akit ba
olmu, Allah ile kullar arasnda ahitler ve sözlemeler gerçeklemi,

Allah ‘Sizinle yaptm ahde uyunuz
,2i buyurmutur.

‘Allah hakin söyler ve doru yola ulatrr.’
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SEHA -HTYAÇ ÖLÇÜÜNCE
VERMEK- MERTEBES

es-Sahî lahi smi

Sahi veren kimsedir fakat

Yaratlmn muhtaç olduu ölçüde verir

Bir fazlalk veya eksiklik olmadan

Üzerinde belirlenmi haklar verir

Sahi zorlanarak veren deil

Bir ölçüye göre veren demektir

Varln üzerinde bulunduu nitelik deil

Fakat o yaratlmn ve beerin niteliklerindendir

Allah için söyledim bunu ben

Naslarn sana getirdii habere dayanarak

Bunu bilmelisin, O’nun hakikati

Baka bir eyin kendisinde bulunmamas

O’nun sureti suretimizin dürülüünde

O’nun sureti suretler üzerinde büyür

Bu mertebenin sahibi Abdüssahî diye isimlendirilir. Seha merte-

besi ‘ihsan’ mcrtebclcrindendir. Seha ihtiyaç duyulan ölçüde vermek

(ata) anlamna gelir. Bu itibarla seha ya hâl ile veya sözlü istekten

meydana gelir. Sözle meydana gelirse hâlin de ona elik etmesi gere-

kir; aksi halde öyle biri muhtaç deildir.

Ata vc verme mertebeleri pek çoktur; Bunlarn arasnda vehb,

cûd, kerem, seha ve îsar zikredilebilir. ar fütüvvet üzere vermek

anlamna gelir. Kitabn fütüvvet bölümü ile el-Mevakiu’n-Nücum’un el

organ bölümünde bu konuyu açklamtk. Endülüs-Meriyyc’de
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595’te lâhî bir emirle yazm olduumuz söz konusu kitap eyhin

müridin terbiyesi üzerindeki görülerini içeren deerli bir kitaptr.

Sonra konuya dönüp öyle deriz: ‘Atâ’ türleri içindeki vehb (ver-

mek), nimet vermek amacyla vermek demektir ve bedel ve karlk

talebi tamaz. ‘Bte sizi Allah rzas için yediririz, sizden karlk veya

teekkür beklemeyiz
''25

ayetinde kastedilen budur. Bu anlamdaki ‘ver-

mek’ eldeki emaneti sahibine ulatrmak anlamna gelir. Kerem ise

istedikten sonra vermek demekken cûd istemezden, seha ihtiyaç ölçü-

ünce, îsar imdiki anda -ki bu daha üstündür- veya gelecekte -daha

aa mertebededir- muhtaç olduunu bakasna vermektir. Her ver-

menin ilâh bir ismi varken îsar için böyle bir durum düünülemez.

Allah el-Vehhab’dr, el-Kerim’dir, el-Cevad’dr, es-Sahî’dir, fakat el-

Musir (muhtaç olduunu bakasna veren) olduu söylenemez. Al-

lah’n her eyi bildiini söylemitik. Vaka böyleyken, hâl diliyle istei

gerektiren seha Allah için nasl mümkün olabilir? Allah öyle der: ‘Her

eye yaratlm verdi .’
26

Allah ‘tam yaratlm’ olmas bakmndan hiç-

bir varlk için muhtaç olduu hiçbir eyi geride brakmamtr.

Bilmelisin ki, bir tamlk vardr bir de kemal? Tamlk bir eye yara-

tln vermek demektir. Taml verirken talep ve istek gerekli olma-d gibi tamlk verirken kemali vermek de gerekli deildir. Sual ve

talep kemalin gerçeklemesinde düünülebilir. Çünkü kemal bir mer-

tebedir. Bir mertebeyi Hak kulda var ettiinde, ona yaratln vermi

olur. Bu itibarla mertebe, verilenin tâmlndan deil, onun kemalin-

dendir. Her insan bir kemale, baka bir ifadeyle bir mertebeye muh-

taçtr. Fakat bu mertebe belirli deildir, çünkü insan zat gerei farkl

mertebelere ehliyetlidir ve belirli bir mertebede bulunmas zorunlu-

dur. Bir mertebede iken içinden Allah'n kendisine baka bir mertebe

vermesini ister. Bu istein nedeni, o mertebeye dair sahip olduu

ehliyettir. Demek ki istek kemalde tasavvur edilir ve o dilek sahibinin

amacna ulamak üzere muhtaç olduu hususlardan biridir. Çünkü

maksadn ve gayenin yaratlnn taml, onun bir konusunun

(müteallak) yaratlmasdr; o konu sayesinde söz konusu eyin kemali

ortaya çkar. Çünkü onun taml belirli bir konuya ilimesiyle gerçek-
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leir ve o da var olmutur. Allah ona istedii gayeyi verirse, hiç kuku-

suz, gayenin muhtaç olduu bir eyi vermitir. te seha anlamndaki

cömertlik budur. Çünkü seha, ihtiyaç ölçüünce vermektir. Bazen

Allah dile gelen bir istek olmakszn kendiliinden verir. Bununla

birlikte verilende ehliyetin varl hâl diliyle istek anlamna gelir. öyle

dersin: Her insan nebi veya resul, halife, veli, mümin olmaya kabili-

yetli bir istidada sahiptir. Fakat o sradan bir insan, düman, kâfir

veya baka bir ey olabilir. Bütün bunlar, kulun kemal ve noksanl-

nn bulunduu mertebelerdir. Hz. Peygamber öyle der: ‘Erkeklerden

pek çok kimse kemale ermiken kadnlardan Imran kz Meryem, Fi-

ravun’un ei Asiye kemale ermitir.’ Bunlarn dndaki her ahs in-

sanl bakmndan kemali izhar edecek özellie kabiliyetli ve istidatl-

dr. Ehliyet nedeniyle her ahs kemale muhtaçken mahrumiyet nede-

niyle hâl diliyle istek var olmutur.

Seha mertebesinde (hazret) hikmet mertebesinin kokular bulu-

nur. Allah bir hikmet nedeniyle engelledii gibi verirken de hikmete

göre verir. Allah verirken ve engellerken el-Hâkim ve el-Âlimdir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr

ET-TAYYB'N MERTEBES
et-Tayyib lahi smi

et-Tayyib’in güzelliiyle eya güzelleti

Bu nedenle O’nun vasfve isimleri var

O’nun güzel isimlen belirlenmi

O’nda bir kötülük veya daha kötü bir ey yok

et-Tayyib’in güzellii bizi yaratrken tecelli etmi

O’nu et-Tayyib diye isimlendirdim ve bunda bir icmal var
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Onu tadan müahede tad alr da

Tatmayann ne bilgisi ne hali vardr

‘Bu bilgi de nedir?’ derse, derim ki

‘Pirler bu sözü beyan ettiler’

Onlarn söylediini reddetmekten sakn

Onun sahih bir yorumu var, su/iler o görüe meyletmi

Zikrin güzellii yaratlmzn güzelliidir

Hakkn suretinde yaratlmz; ameller ise mallardr

Bu mertebenin sahibi Abdüttayyib diye isimlendirilir. et-Tayvib

çirkini güzelden ayrtran demektir. Bu ayrarmayla Allah, et-Tayvib

olmas bakmndan ‘temiz erkekleri temiz (tayyib) kadnlara’ tahsis

ederken el-Hakim olmas bakmndan da ‘çirkin erkekleri çirkin kadn-

lara tahsis eder’. Çünkü O eyay yaratan, eyay ve onlarn hükümle-

rini ayrtran ve temyiz edendir. Allah çirkinleri üst üste koyarak

biriktirir, sonra onlar cehenneme doldurur. Artk ‘onun anas sürekli

haviye’ olur. Yücelikler ise temiz ve tayyib olanlara aittir. Dolaysyla

sürekli yücelir. Bununla birlikte yukar çkan da aa düen olmak

üzere herkes, ancak Rabbni talep eder. Bu itibarla aaya düen

Rabbini özel bir yönde bilen ve tanyandr. O peygamberin u sözünü

duyarak aaya yönelir: ‘Bir ip sarktsaydnz Allah’n üzerine düer-

di.’ Burada bir sr vardr ki aratrrsan onu örenirsin. Habisin mizac

ve istidad Rabbini ancak o yönde aramay gerektirir. O habis olduu

gibi cehennem de dibi derin olan yerdir. Söz konusu kii zikrettiimi-

zi aramak üzere cehenneme doru düerken temiz ve tayyib olan yük-

selir ve Rabbini özel bir yönden tanr. Bu özel yönü ‘

Rabbinin en yüce

adm tespih et
,2?

ayetini aktaran Hz. Peygamberden örenmitir. De-

mek ki tayyibin mizaç ve istidad Rabbini ancak o yönden aramay

gerektirmitir. O kii tayyib diye nitelenmitir. Yüceliin ise Allah’n

dnda bir nihayeti yoktur. Nitekim aaya dümenin varaca yer de

Allah’tr. Ebu Yezd el-Bestami gibi, herhangi bir nitelikle nitelenme-

yen kimseler ise Allah’ alt yönü ihata ederken ararlar. Allah kendisini
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nitelerken ‘O her eyi ihata edendir'
2*

buyurur. Böyle bir insan Allah’

yüksekte, aada, sada, solda, arkada ve önde arar. Bütün bu yönler

-ki insann ayndrlar- ancak insan vastasyla ve insanda ortaya çkar-

lar. nsan ‘ihata’ özeliliiylc nitelenen varlktr. nsanlarn en kâmili ise

belirli bir yönün üzerinde hüküm vermedii kiidir; baka bir ifadeyle

bir yön onun üzerinde hüküm vererek dierini etkisiz hale getirmez.

nsa- kâmil bütün surederde zuhur edebilirken kâmil olmayan insan

snrl kald surede zuhur eder. Ebu Yezid’in nitelii olmadn
söyledik, bunun anlam, onun helirli bir durumla snrlanmamas ve

bütün yönlerle zuhur edebilmesidir. Bununla birlikte herhangi bir

malumun gerçekte bir tanmdan ve snrdan yoksun kalmas mümkün

deildir. Bu balamda tanmlarn en üstünü mutlaklktr ki o da bir

snrlanmadr. Çünkü mudak olan mudaklgyla snrl olandan farkl-

lat kadar mukayyet, yani snrl olan da mukayyet olandan ayrr.

Yaratlm olan Hakka sirayet etmek özeliliinde olsa bile, bu kez

‘sirayet etmek’ özelliiyle snrlanmtr. Hak da yaratlma sirayet

eder ve O da ‘sirayet etmek’ özelliiyle snrlanmtr. Bu görü Ebu

Medyen’in görüüydü. Ebu Medyen bu makama ümmi ve avam diliy-

le öyle dikkat çekmitir: ‘Hayat srr bütün var olanlara yaylmtr.

Donuklar onunla donmu, bitkiler onunla gelimi, hayvanlar onunla

hayat sahibi olmutur. Her ey Allah’n hamdini tespih ederken haya-

tn ona yaylmas nedeniyle nutk sahibidir.
5 Kendisine ibare fethi ve-

rilmemi olduu için Ebu Medyen’in bu ifadesinde anlatm eksiklii

vardr. Bununla birlikte gerçee yaklam, fakat makamn hakkn

verecek ekilde onu ifade edememitir. •

'
•

.

Et-Tayyib bu demektir ve et-Tayyib snrllk bildiren isimlerden

biridir. ‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr
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HSAN MERTEBES
el-Muhsin lahi smi

el-Muhsin’in mertebesi ihsandr

Gerçekte ise insandr o

Bu nedenle onun ayrc özellii

Hakkmda söylenmi olan nisyan (unutma)

Bilfiil ibadet ettiini görürsen

hsan ve iman sahibisin demek ki

Bilmez ve O’nu gördüünü anlamazsan

kinci ihsana göre amel etmelisin

Rahman o ikisini bir araya getirdi

hsan ‘ihsana’ karlk olsun diye

Hepsi O’nun katndan bilirsen gerçei

O bana ihsan etmezse ben nasl bilirim ki O’nu

Önceden bana gelen bilgi nedeniyle beklemem uzad

Söz ve fiil olarak; bu i beni köreltti

Bu makamn sahibi Abdülmuhsin’dir (ihsan sahibinin kulu). Ona

Abdülmuhsan da denilebilir. Cebrail Hz. Peygamber’e ‘ihsan nedir?’

diye sorduunda Allah’n peygamberi hsan Allah’a O’nu görür gibi

ibadet etmendir, sen Allah’ görmesen bile O seni görüyordur’ demi-

tir. Baka bir rivayette ‘Sen görmesen bile O sem görür’ der. Bunun

yan sra Hz. Peygamber Allah’a dair bilgiye göre kiinin O’nu haya-

linde canlandrmasn ve tahayyül etmesini emreder ki, böylece Allah

insan için snrlanr. Allah ‘hsann karl ihsan deil midir ?’29 der.

‘Allah Âdem’i kendi suretinde yaratmtr’, ‘Kendini bilen Rabbini

bilir’ hadisleriyle ‘Nefislerinizde ayet vardr, görmez misiniz?’
30

, ‘Onlara

ayetlerimizi ufuklarda ve nefislerinde göstereceiz
*31

ayetlerinin anlamla-

rn anlarsa, mudaka unu da örenmi olur; Kendini böyle gören
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insan ihsana karlk olarak Rabbini de öyle görmü demektir. Bu da

Allah’a O’nu görür gibi ibadet etmektir, yoksa ihsan deildir. hsan

(ayette belirtildii gibi) nefsine gösterildii ekliyle senin O’nu ger-

çekte görmendir. badetteki birinci ilâhî-suret, kul tarafndan meyda-

na getirilmi surettir. Kul Allah’n emriyle O’nun adna bir yap orta-

ya koymutur. Bu fiilin karl ise tam ve uygun bir karlk olacak

ekilde o müahede yerinin gerektirdii surette gerçekte de O’nu

görmektir. Allah’n ibadet ve yükümlülük mertebesinde kul tarafndan

meydana getirilen ilâh suretteki tecellisi bunu gerektirir. Sureder

mertebelerin, hallerin ve inançlarn deimesine göre türlü türlüdür.

Her kulun bir hali, her halin bir yeri vardr. Kul rabbi hakknda inan-

cnda bulduunu haliyle söyler. O halin mertebesine göre de Hak

inanç suretinde kula tecelli eder. Hak bütün bunlar iken ayn zamanda

hepsinin ardmdadr. Bu nedenle Hak inkâr edilir, tannr, tenzih edi-

lir, nitelenir; kendisine O’nun bildirdii ekilde nispet edilen her özel-

likten tenzih edilir.

O halde ‘ihsan mertebesi’ görmek ve müahede etmek demektir.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatr r.’

DEHR MERTEBES
ed-Dehr lahi smi

Dehr zamann kendisi

Onun nezdinde eman yok

Kalbimin ayn olsa bile

Sadece müahede var

Dehrim Rabbimit aynidir
'

1 '

“
.

,

Çünkü O kadimdir, benim dehrim de zamanlarla snrl deil
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Defr’e onun deerini bilmeyen cahiller kzar

Zelildir, fakirdir, noksan ve eksiktir o kii

Dehr’i ve fiilini bilseydi.

Bizce cimrilik olan fiili nedeniyle övüliirdi

i

Bu bilgi sahibi müahede elde ederdi

Onu açk ve seçik bir ekilde görürdü

ölümden sonra hayat veren Hak münezzehtir

Bereketleriyle ona nimet veren münezzehtir

Bu mertebenin sahibi Abdiiddehr (cd-Dehr’in kulu) diye isim-

lendirilir. Hz. Peygamber ‘Dehr'e sövmeyin, çünkü Allah dehr'dir’

buyurmu, dehr’i Allah’n hüviyeti saymtr. ‘Bizi dehr helak etmitir’

diyenler doru söylemilerdir, çünkü onlar gerçekte helak eden Al-

lah’tr. Onlar ‘Sadece bu dünya hayatmz vardr, ölürüz ve diriliriz’

derler. Yani biz hayat içinde dirilir ve ölürüz demi, ardndan söyle-

dikleri ‘Bizi dehr yok eder’ ifadelerinde doru söylemiler -çünkü dehr

Allah’tr-, fakat inançlarnda hatal olmulardr. Onlar ‘dehr’ derken

zaman kastetmilerdi. Binaenaleyh ismi kullanrken isabet etmi,

manada yanlmlardr. Onlar kendilerini ‘helak edeni’ dile getirmek

istemiler, bu itibarla manada isabet etmiler, Allah’n belirledii eri-

atta zikredilen ismi tutturmulardr. Onlar ‘zaman’ dememiler; belki

de zaman demi olsalard, Allah kendisini ed-Dehr diye isimlendirdii

gibi ‘Zaman’ diye isimlendirmi olurdu. Bu ismi verenlere göre dehr,

varl sonsuz bir eydir. Onlar bu ismi her neye vermiseler, sonsuz

bir anlam kastetmilerdir. Dehr bütün zaman (birimleri) için makul-

akledilir bir hakikattir ve bu nedenle o hakikat dehr hazreti diye ifade

edilmitir. Araplar ‘Dehrü'd-dahirin süresince unu yapmam’ derler;

kastedilen sonsuzluk ve ebediliktir. Öyleyse dehr ezel ve ebedi, baka

bir ifadeyle bu iki hükme sahip olandr. Fakat çounlua göre onun

hükmü ebedilikte tezahür eder, çünkü onlar onu ebediyete izafe et-

milerdir. Bu nedenle Araplar öyle ‘dehirlerin dehri’ dedikleri gibi

bazen onun yerine ‘ebedü'I abadin’ derler. Dolaysyla Araplar dehri
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zamann ezel ucuyla deil, ebed ucuyla birlikte tanrlar. Dehr Allah

kabul edildiinde ise Allah ezelilik ve ebedilik hükmüne sahiptir, bunu

bilemelisin.

Bu mertebeden ezelilik ve ebedilik hükmü kendisiyle nitelenen

için sabit olduu gibi âlemin hakikati de -söylediimize göre ‘birinci

dehr’ anlamndaki- ezel mertebesindedir ve orada sabittir. Allah âleme

varlk verdiinde ona -baka bir ey deil- varlk hâli iliir. Böylece

yokluk halinde üzerinde bulunduu duruma göre gerçekte varlkta

zuhur eder. Âlemin varlk haliyle ‘ezel’ denilen birinci uç ortaya çkar-

ken -ki ezel dehr’dir- âlemin varlk hali kendiliinde de zuhur etmi ve

ortaya çkmtr. Bu hal ise imdiki zamandr ve o da dehr’dir. Sonra

onun varl sonsuza kadar devam ederek dier uç zuhur eder. Dier

uç ‘ebedilik’ demektir ve o da dehrdir. Bu nispetleri dikkate alan kii,

kendinde tek olsa bile, Dehr’i dehirler olarak görür. Sadece mümkün-

lerin hakikatlerinin hükümleriyle zuhur eden Hakkn varl vardr. Ya

da Hak mümkünlerin suretlerinde zuhur etmitir.

Dehr’in Allah olduu belli olmutur. Nitekim Hz. Peygamber’in

aktardna göre Allah kendisinden böyle bildirmitir. Hz. Peygamber

kendisini arzularna ulatrmayan zamana söven birisini duyunca

‘Dehr'e sövmeyin, çünkü Allah dehr'dir’ demitir. Allah gayenizin

bulunduu varla ulamaktan ‘engelleyendir’ ve bu nedenle de el-

Mani (engelleyen) diye isimlendirilmitir. Bu konunun elinizdeki

kitabn baka bir bölümünde zikredilmi baka bir mertebesi vardr.

Öyleyse âlemin meydana getirilii (tevlîd), zamana aittir ve zaman

dehr’dir. ‘Geceyi gündüze sokar.'
32 O ikisi birbiriyle çiftleir, gün kendi-

sinde ortaya çkp kendi bana var olan cevherler ile kendi bana var

olmayp cevhere muhtaç cisimleri, cismanileri, ruhlar, ruhanileri ve

halleri dourur. Her ruhani ve cismani, rabbani bir isimden meydana

gelirken her cisim ve ruh ise -rabbani bir isimden deü- er-Rab is-

minden meydana gelir. ‘Gündüzü geceye sokar.'
3
*'

O

ikisi de birleir ve

gece daha önce gündüzün dourduklar hakknda zikredüdii üzere

douracaklarn dourur. Gece ve gündüzün dehrin perdesi olmas bu

demek olduu gibi (ayetlerde gece ile gündüz ilikisini anlatrken
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kuilanian) iç içe sokma, birbirine girdirme ve birbirini kaplama da bu

demektir. Bu durum ‘Geceyi tekvir eder’
3*

ayetinde zikredilir. Tekvir

‘sar sard5 anlamndaki kevvere’l-amame deyiminden gelir.
‘Gündüzü

geceye sokar
’35 bu da dehrin kilitlerindendir ve

‘
Göklerin kilitleri O’na

aittir.'
31' Gökyüzü nikâhlayandr ‘.

. . ve yeryüzünün
'37

yeryüzü ikâhla-

nandr (edilgen). Bu iki çiftten yukardaki erkektir ve o gökyüzüdür;

aadaki ise diidir ve o da yeryüzüdür. O ikisinin birlemesi ise ayet-

te mekalid diye ifade edilir. Iklit, açma eyleminin gerçekletii araç ve

kilit demektir. Bu açmann neticesinde cömertlik hazînelerinde bulu-

nanlar ortaya çkar. Cömertlik hâzineleri ise dehr’dir.

Âlem bu ekilde dehr, zaman, gece, gündüz (birimlerine) nispet

edilen birlemeden meydana gelmitir. Nikâhlayann suyu nikâhlana-

nn suyuna baskn gelirse, erkek meydana gelir ve fail ruhlar ortaya

çkar; nikâhlanann suyu nikâhlayann suyuna baskn gelirse dii mey-

dana gelir ve edilgenlie elverili tabii bedenler ve cisimler ortaya

çkar.

ler böyle oldu ite

Hükümlerini ise dehirler izhar etmi

Her i bir isme mahsus

Olu ve sudur ona ait

Ardndan Allah'a döner

Bütün iler seyrederek Allah'a varr

Her cisim gölgenin sahibi

Her ruhun yannda nur var

Gölgesi dürülünce ve gizlenince

Kendi zatnda; kaç bu demek

Allah bir eyin hakikatini yok etmez

Bir kez onu izhar etmise; fakat gizler

Yaratl sürekli yenilenir

Her vakitte yenilenir durur
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Alemde birleme ve iliki olmasayd

Alem zuhur etmeyecekti

Veya isimleri bir yerde karar kûmayacakt

Veya içindeki varlklar görünmeyecekti

Yldzlardan doanlar vardr

Yldzlarn bir ksm batarlar

Sanki onlar hareket etmek isterler

Hareket isteyen ise zulmetmez

Dikkat! Söylediim ekilde döner durur

Olu ve kevn gece ve gündüz içinde

SOHBET -BERABERLK- MERTEBES
•

es-Sâhib ilahi ismi

Hak-Sâhib iddiac bir arkada-elih eden deil

ster iyiliimde ister skntmda bende hükmetsin

Gerçek sâhib O'na elik etmemi ve beraber olmam ister benden

Benim kulam mesabesinde olduum söyler bana

Rahman ile beraberlik edep gerektirir

Sen Rahman ile beraber ol, bakasyla deil

O’nunla beraber olan temenni eder ki

O’nu görebilecek; bütün emelini de kendisinde görür

Ona ve gördüüne alr!

Kulun sadece niyet ettii vardr

O'nu görmek üzere bütün gayretini harcar

Fakat Hak urunda zorlama körlüe yol açar
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Keke insan bilseydi bakalndan ve gayretinden:

Onun kendisi Hak’tr, bu suretteyaratlmtr

Bu mertebenin sahibi Abdüssahib diye isimlendirilir. Hz. Pey-

gamber Rabbine dua ederken ‘Sen seferde sahihsin (elik eden)’ de-

mitir. Allah O’nu es-Sâhib diye isimlendirdii bu hadisinde peygam-

berini tasdik etmek üzere
‘Her nerede olursanz O sizinle beraberdir

’38

der. Allah bulunduu her yerde ve hâlinde kuluyla beraberdir.

O Allah gökte Allah

Hüküm veren yeryüzünde

Durum böyle olunca

O’ndan saknn ve bilin ki

O sizi bilen

Adildir, zalim deil

Allah kullar için aklî ve dinî, sebepli ve sebepsiz snrlar belirle-

mitir. Sebebi bilinen snrlan aklî snrlar diye isimlendirirken bilin-

meyenlere (göre davranmann âmilini) taabbud ve eriatça belirlenen

ibadet diye belirledik. Allah kullar ibadet ederken onlarn nefeslerini

snrlarnda tutmak üzere onlarla beraberdir. Allah yükümlü olmayan-

larla da beraberdir; yükümlü olanlarn o kii karsnda snrlarn ap
amadklarn gözetir. Binaenaleyh Allah dünyadaki her ey ile bu

ekilde beraber iken ahirette ise nefeslerini korumak ve onlarda mey-

dana getirecei ileri gözetmek üzere beraberdir. Çünkü onlar, ahiret

hayatnda kendilerinde yaratmay irade ettii iler için ‘edilgenlik’

mahallidirler. Bu itibarla Allah sürekli kendisi için ve onlar için yara-

tr; ‘kendisi için’ dedik, çünkü var olan her ey varlk eyliinde -ki

varlk eylii en büyük nimettir- O’nun hamdini tespih eder. Varlk

eyliindeki tespih ‘Elhamdülillah el-Mün'im ve el-Mufaddl’, yani

‘Hamd nimet veren ve hsan eden Allah'a aittir’ eklindedir. Allah’n

‘onlar için’ yaratmas ise yaraüla varlk ve ona layk iler nedeniyle

onlar adna ortaya çkan menfaatler demektir. Allah’n yaratt varl-
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n faydas insanlara dönerken tespih O’na döner. Bu ekilde i sürekli

olarak devam eder.

Bunun yan sra, âlem sürekli yolcuyken (misafir) Allah ona elik

eden ve onun ‘sahibidir.’ Bu itibarla âlem bizatihi bir halden baka bir

hale, bir makamdan baka bir makama yolculuk ederken Hak da ken-

disine elik eder. Hakkn en’leri vardr, nitekim ayette ‘O her gün bir

en’dedir
’39

denilir. Hak bir en’den baka- bir en’e geçer. O’nun

en’leri ise ‘yolcularn halleri’ anlamna gelir. Bu haller her gün ve her

zaman diliminde yeniden yaratlr. Dolaysyla âlem bir hâlde ve bir

en’de istikrarda sabit kalmaz. enler arazlardr ve arazlar genel olarak

iki anda baki kalmaz. Onlar var olduklar andan sonraki ikinci anda

varla sahip deillerdir. Var olma zamanlarn takip eden ikinci anda

arazlarn benzerleri veya ztlar onlarm yerlerini alr. Cevherler de bu

ekilde hallerden yoksun kalmazlar ve onlar yaratan sadece Allah’tr.

Öyleyse Hak sürekli en’lerindedir, çünkü her hakikatin bir hali var-

dr. Bu itibarla Hakkn en’leri ve bizim hâllerimiz vardr. Demek ki

sâhiblik, yani Allah’n âlemle beraberlii, bir kesilme olmakszn, de-

vamldr. O’nun en’leri ise sonsuza kadar hüküm sahibidir ve bir

gayeye ve sona ulamak söz konusu deildir. Bu durum, zuhurda

bizim admza ‘ilk olmann’ geçerli olduu mertebeden kaynaklanr,

Sonra seyir ve sefer devam ederken bir ehirden baka bir ehre, bir

mekândan baka bir mekâna, bir mertebeden baka bir mertebeye

intikal gerçekleir. Bu durum âlemdeki her varlk için böyledir.

Burada biz seyrin insan türüyle ilgili hususlarn belirtelim: Allah

insan türünün bütününü, yani zahirî ve bâtn sureti itibaryla âlemin

parçalan olarak var etti. nsan âlemin ‘tavrlarnda’ dönüp dolatktan

sonra bizzat kendi varlnda ortaya çkt. Baka bir ifadeyle insan

felekler ve rükünler âleminde dönüp dolatktan sonra insan suretinde

ortaya çkt. Onun hâlleri birbirinden farkl, parçalar dank ve bu

özel yaratlla belirlenmi deildi. Hak da bütün bu harekeder ve

deiimler esnasnda kendisine elik etmekteydi (sâhib). Nasl elik

etmesin ki? O insann kendilerinde yer deitirdii bu hâlleri ve tavr-

lar yaratandr. Allah onu ‘varln toplam’ olarak izhar etti. Hiçbir
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ey insann zatnn dnda kalmamtr. Bunun yan sra Allah insanda

yaratm olduu eylerin de bir suretten baka bir surete dönümesini

salamtr ki o da bir sefer demektir. Allah insandan giden ve ‘sefer

eden’ ksmlara kar o ksmlarn benzeriyle veya zddyla yardm

etmi, bu sayede insann ‘toplaycl ve katclnn’ baki kalmasn

salamtr. Böylece insan varlk mertebelerinden ve menzillerinden

birisi haline gelmitir: Ondan ve ona doru sefer edilir! Ona doru

yolculuk yapan herhangi biri kendisine ulap yerletiindeki ödülü

bir (gece kalmaktr) ve o gece ‘zaman- ferd’dir (birim zaman), insana

gelen ve ayrlan her halde Allah o hale (varid) elik eder. Bunun neti-

cesinde insann her nefeste bulunduu mahalde iki ikram ortaya çkar:

Birincisi varidin (gelen) Rabbinin katndaki mertebesine ve hakikati-

nin gereine göre geliiyle rezahür eden ziyafet ve ikramdr. nsan

onu ödüllendirmek, ona gereken saygy ifa etmek gücündedir. Hzla

ayrlacak olmas nedeniyle de ödülünün hemen verilmesi gerekir.

nsann üzerinde ortaya çkan dier ikram ve keramet ise gelene elik

edenin kerameti ve ikramdr. Varide elik eden seferde ‘sâhib olan’

Allah’tr. Varidin hangi isimle geldiine baklr -ki .söz konusu isim

varidin sahibidir- ve lâhî ismin hak etmi olduu celal, sayg, mecd,

övgüyü düünür ona ikramda bulunur ve onu arlar ve birinci za-

manda ona koar. Çünkü insan bir toplam olduu kadar yolculuk da

hzldr. Böylece her birisi için, yani sana gelen halle ona elik eden

lâhî isim -ki onu korur- adna kendinden bir hak ortaya çkar. Bu

hak. Hakka ait olmak üzere, insann üzerinde ortaya çkan ikramla

ilgilidir. Bnun yan sra kendinden o varide ygun baka bir hakikat

ortaya çkar. O hakikat ayrlana kadar ona hizmet etmek üzere varidin

hizmetinde bulunur.

O halde insan yolcularn -ki bunlar hâllerdir- menzili ve urama

yeri olsa bile kendiliinde de bir yolcudur ve bu nedenle sürekli Allah

ile beraberdir. Onun Allah’tan -lâhî isimlerden- gelen her varidi kabul

özellii vardr. Bu varidler nedeniyle her nefes be hak ve görev ortaya

çkar ve onlar yerine getirmesi istenir: Birincisi vâridin onun üzerin-

deki hakk, kincisi sahibinin (ilâh isim) hakk, üçüncüsü kendisinden
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aynlanm hakk, dördüncüsü, ayrlann sahibinin hakk, beincisi Al-

lah’n hakkdr. Allah bu seferde kendine elik edendir. Çünkü Allah

‘Ailede halife olduu gibi seferde arkadatr’. Bu itibarla Allah keif ve

huzur sahiplerinden daha çok düünceli ve kalbi yorgun birini yarat-

mamtr. Onlar Allah ehlinin içerisinden O’nu bilen ve bu ileri mü-

ahede edenlerdir. Gerçekler hakknda bilgisi olmayan ise arifin rahat-

lk içinde bulunduunu zanneder. Hayr! Yemin olsun ki arif herkes-

ten daha çetin azap çeker; o her an Allah’n gösterdii bu be hakk

yerine getirmek üzere kendini hesaba çeker. Her eyi kuatan rahme-

tiyle Allah ilerin çounu affetmeseydi ve bu rahmetin bir neticesi

olarak kula genilik, imkânlar, bu haklar yerine getirirken kendisine

yardm eden yardmc ve hizmetçiler vermeseydi, insan üzerindeki

görevleri yerine getirmezdi. Bu haklarla ancak Allah’n zikrettiklerimi-

zi gösterdii kimseler hesaba çekilebilir. Allah
‘Kukusuz bunda kalbi

olan, kulak veren ve ahit olan kimse için öüt vardr ’40
der. Nitekim

Kufan’m indirilmesinin nedeni bir insanda tebli, bir açdan tevhidi

bildirmek, bir açdan unuttuklarn hatrlatmak olarak tezahür eder.

Bütün bu gayelerle muhatap olan ise ayn kiidir ve o da insandr.

Allah
‘
Kur 'an insanlar için bir tebliidir

’41
buyurur. Kur’an bir insan

olmas bakmndan her insan için bir teblidir.
‘

Onunla korkutsun di-

ye...’
42

Kastedilen aldand ve tehlikede olduu hakknda insan

uyarmaktr. Böylece tehlikeden çekinirler. ‘Bilsinler ki Allah tek ilah-

tr
’43

Yani Allah dilediini yapandr, iradesini geriye çevirecek yoktur.

‘Akl sahipleri hatrlasnlar diye ...’
44 Yani Kur’an vastasyla kendisi hak-

knda onlar ahit kld üzere, yaratlmn rabbi olduunu örensin-

ler. Bunu örenmekle üzerlerine zorunlu olan vazifeleri örenirler. Bu

vazifeler O’nun efendiliini kabul eden köle üzerinde efendinin hak-

kdr. Bir köleyi insan bakasndan satn aldnda, artk kölenin onun

efendiliini ve sahipliini ikrar etmesi arttr. Kölenin efendinin onun

sahibi olduu iddiasn iitmesi (akdin gerçeklemesi için) yeterli ol-

mad gibi bizzat kendisi itiraf etmedikçe efendinin onun sahibi ol-

duunu söyleyerek köle üzerinde hak iddia etmesi ve ona kar delil

sahibi olmas söz konusu deildir. Hâlbuki insanlarn çou bundan

habersizdir. (tiraf arttr,) çünkü asl olan hürriyettir ve asim bütün
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sonuçlara elik etmesi arttr. Kölenin efendinin sahipliini itiraf et-

mesinden sonra kölede asl olan (hürriyet) kölelik haline gelir, kölelik

hali onun adna hürriyet sabit oluncaya kadar kendisine elik eder.

Hürriyetin iddia edilmesinde de durum böyledir. Allah Teâlâ
‘
Rabbin

Âdemoullarnm srtlarndan zürriyetlerini alp onlar kendilerine ahit

tutup ‘ben sizin Rabbiniz deil miyim?’ elemi, onlar ‘Evet Rabbimizin de-

milerdir
’45

buyurur. Bu itiraf ile Allah’a ballk ve O’nun kulu olmak

hâli kullarn üzerinde ortaya çkm, bu ikrar nedeniyle kulluklarnn

gereini yerine getirmeleri talep edilmitir. Bu durum ‘Akl sahipleri

hatrlasnlar diye...’
46

ayetinde belirtilir. Hatrlamak unutulmu önceki

bir bilgi hakknda söz konusu olabilir ve onu bilen insan unutana

hatrlatr. Yaratklar karsnda Allah, bilinmeyen sahiptir; bilinme-

yendir, çünkü onlar bu beraberlik ve sohbetten habersizdirler. Bu

nedenle de O’na mahsus vazifelerden dolay' hesaba çekilmezler; ima
ederek veya müahede ederek o hakk gören ise ondan dolay hesaba

çekilir. Perdeli âlim habersiz olmas nedeniyle günahlardan korkarken

arif müahedesi nedeniyle kâfirlikten korkar -ki o örtmek demektir- ve

öyle der: ‘Keiften sonra perde çekildi.’ Allah Tcâlâ’dan koruyucu bir

masumiyet diliyoruz. O koruma sürekli müahede hâli demektir ve bu

hâldeki birinin bütün tasarruflar mubahtr. Çünkü günahkâr kul

günahnn ardndan günahn balayacak veya günah nedeniyle onu

cezalandrabilecek bir rabbi olduunu imanla bilirse, kukusuz ona

tasarruflar mubah klnmtr ve tasarrufundaki engellenme ortadan

kalkmtr. Günahkâr hakkndaki durum böyleyken, kendisi vastasyla

ve kendisinde fail olann kim olduunu müahede edip bütün varlkla-

rn sudur ettikleri mertebeden sudur edilerini gören birisi hakknda

ne düünürsün?

Bunu anlayp üzerinde derinden düünürsen doruya ularsn.
£De ki! Rabbim, benim bilgimi arttr.’

47 Ben sabit bir eriattan ve sabah

gibi berrak dinden bu sözleri aktardm.
‘
O’rda kuku yoktur, takva

sahipleri için hidayettir.’
4*

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’
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HALFELK MERTEBES
el-Halife lahi smi

Halifelik beerde Allah’n srr

Bu. nedenle içerdii zararlar da yüklenmi

Ben halifeyim, bende kendimden bakas yok

Korkmuyorum, çekinmiyorum bakasndan

Hakkn varlklardaki halifesi kimdir:

Melek veya beer, Hakkn suretiyle zuhur edendir

Kitabn açk beyanyla zikredilen kii

Oul (Davud) veya ata (Adem), hepsi de zikredilmi

Halifenin mertebesi varlklarda meçhul

Haktr, bakas katlmaz ona

Onu görürsen melekler secdeye kapanm bir halde

Onun zatna secde ederler

;

‘sihir sahibi’ dersin

Secdeye direnenin mertebesi hemen düer

Kâfir olmu gibi sürekli hüsrandadr

Bu mertebenin sahibi Abdülhalife diye isimlendirilir, Hz. Pey-

gamber yolculuk esnasnda dua ederken öyle demitir: ‘Sen yolculuk-

ta sâhib olansn.’ Daha önce bu konuda açklamalar yapmtk. Hadi-

sin devamnda ise ‘Ailede halifesin
5 buyurmu, O’nu halife diye isim-

lendirmitir. Yani Allah’ halife seçmi, yolcunun evden ayrlmasnn

ardndan ailede kalan ‘halife ve vekil’ olduunu beyan etmitir. Bu

itibarla Allah yolculuk yapmak üzere ayrlan kiiye göre ailedeki halife

iken yolculua çkmam hane halk için ‘sâhib’tir (elik eden). Bunun-

la birlikte burada halife olmas yönüyle Allah’tan söz ediyoruz. Allah

her neft üzere kaim olandr. Çünkü ‘Adamlar kadnlar üzerinde kaim-

dir .’
49 Onlar ailelerinden ayrlarak yolculua çkm, Hakk kendi yer-

lerine halife brakmlardr ki onlara ait ileri yerine getirsin ve uygu-
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lasn. B mertebeden Allah yeryüzünde halifeleri birbirlerinin ardn-

dan gelecek ekilde birer kii olarak belirlemi, bir zaman içinde iki

kiinin yöneticilii sahih olmamtr. Hz. Peygamber iki halifeye biat

edildiinde ‘ötekini öldürün’ buyurdu. Öte yandan onun bize Allah’n

ailesi içerisinde yolcunun halifesi olduunu bildirdiinden kuku

duymayz; Allah kendi belirlemesiyle halifedir, daha sonra kendisin-

den söz edeceimiz vekâlette olduu gibi, yolcunun kabulüyle deil!

Allah kendisini yolcunun ailesinde halife klarken onlarn ilahlar,

yaratclar, rableri ve rzk verenleri olmas itibaryla kendilerinde

sahip olduu hükmün aynsna sahiptir. Bu durumda onlar meluhlar,

yaratlmlar, nzklananlar ve merbublardr. Allah bir adam veya onun

görevini yerine getiren kimse için onlarn kendisinin üzerindeki hakla-

rn belirlememitir, çünkü yolcu olup da ailesinden uzak kald süre-

ce o haklar yolcular adma üstlenen bizzat Allah’n kendisidir. Onlara

verdii nimet vb. gibi kiinin (yanlarnda yokken) yapmakla zorunlu

olmad hususlar halifelik mertebesinden deil, baka bir mertebe-

den yerine getirir; bunlar vergi, ikram ve cömertlik mertebesinden

karlanr. Ailenin balarnda duran (sorumlu) kimse üzerinde geçimin

dndaki haklar ise ailenin korunmas, muhafaza edilmesi ve gözetil-

meleridir. Uzakta kalan birinin yerini (aileye kar) kötülük yapmak

üzere alan kimse (hilafet bi’s-su), hiç kukusuz, büyük günah kapla-

rndan birini açm demektir. Böyle bir insan ailede halife olarak bu-

lunan (Hakkn) haremini ihlal etmi, O’nun hilmi ve mühlet vermesi

kendisini aldatm, Allah’n mühlet vermedeki srrn anlamam de-

mektir. Bu sr, evde bulunmayana dönen hayrla ilgilidir. Çünkü evde

bulunmayan o insan mümindir ve Allah mümin hakknda hüküm

verirken mutlaka onda bir hayr vardr. Bununla birlikte haremi ihlal

eden kii de ‘ihlal edii’ bakmndan ‘deitirme hayrn’ elde eder.

Bununla birlikte onun halifenin haremini ihlal etmesi bakmndan

durumu O’na kalmtr, onun hakknda bir tercih olmakszn umut ile

korku arasnda bulunmann dmda hüküm vermiyorum. Baknz! Hz.

Musa öyle der: ‘Benden sonra bana ne kötü bir ekilde halife oldunuz.’
50

Hz. Musa bu sözünü kavminde yerine halife olarak brakt Hz. Ha-

run’a yönelik deildir. Onlar halife diye isimlendirmi, fakat onlar
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halife olarak brakmam, Hz. Musa onlar ardnda braktnda söz

konusu insanlar kendisine ‘halife’ olmu, Hz. Musa ise Rabbine doru

giderken onlar böyle isimlendirmitir.

Bu mertebenin gerekleri hakknda dikkatini çektiim hususlara

akln vermelisin! Baarya erdiren Allah’tr, O’ndan baka Rab yok-

tur.

CEMAL MERTEBES
• •

el-Cemil ilahi ismi

el-Cemil düsturu ihsan olan kimse

0 varlklarn deerini bilen ve bildirendir

çimizden kendisini gören sever el-Cemil’i

Varl görür .
hikmetini izhar eder onda

Bu mertebenin sahibi Abdülcemil diye isimlendirilir. Hz. Pey-

gamber ‘Ayakkabmn güzel, elbisemin güzel olmasn severim’ diyen

bir adama öyle demitir: ‘Allah güzeldir ve güzeli sever.’ Hadisi Müs-

lim es-Sahh’inin Kitabü’l-iman bölümünde zikretmitir. Baka bir

hadiste Hz. Peygamber ‘Allah kendisine kar güzellik yapmaya en

uygun kimsedir’ buyurur. Bu mertebeden Allah süslenmeyi kendisine

izafe etmi, bize Allah için süslenmemizi emrederek öyle buyurmu-

tur. ‘Süslerinizi taknz* 1 Bunlar her mescitte bulunan Allah'n süsleri-

dir ki, kastedilen münacat vaktidir; münacat vakti olan namaz, Hz.

Peygambcr’in ve bütün müminlerin göz aydnl klnmtr, çünkü

Allah namaz klann kblesinde bulunduu için namazda bir arzu ve

özlem vardr. Bir hadiste ‘O'nu görür gibi Allah'a ibadet et’ dendir.

Kukusuz güzellik zat gerei sevilir. Bununla birlikte süs güzelli-

i eklendiinde ise ‘nur üzerine nur’ gibi güzellik üstüne güzellik

olurken muhabbet üzere muhabbet hâsl olur. Her kim Allah’ cemali



44 Fütûhât- Mekkiyye V]

ve güzellii nedeniyle severse, (bilmelidir ki) O’nun cemali âlemin

güzelliinden görülen bir eydir. Allah âlemi kendi suretinde yarat-

mtr. Bu itibarla âlemi güzellii nedeniyle seven, gerçekte, Allah’

sevmi demektir. Hakkn âlemin dnda tecelli veya taayyün ettii bir

yer yoktur.

Burada lâhî ve nebevi bir sr vardr ki, peygamber veya nebi ol-

masam bile -fakat varisim- nübüvvet mertebesinden o srra tahsis

edildim:

Öyle bir srra tahsis edildim ki kimse bilmez onu

Bir ben bilirim, bir de eriatta onu aratrrz

O nebi Allah’n resulü ve en hayrl insan

Ona bize getirdii eriatta uyarz

Allah âlemi örneksiz bir ekilde son derece güzel ve kâmil yarat-

mtr, çünkü Allah güzeli sever ve O’ndan baka güzel yoktur. De-

mek ki Allah kendini sevmi, sonra kendisini bakasnda görmeyi

sevmi ve irade etmitir. Bunun için de âlemi kendi güzelliinin sure-

tinde yaratm, ona bakm, bakn kendisini snrlad kimsenin

sevmesi gibi nnu sevmitir. Sonra âleme yaylan mudak güzellikte

arzî ve snrl bir güzellik (cemal) yerletirmitir. Âlemdeki tikelleri,

güzel veya daha güzel olmak üzere bu güzellikte ksmlara ayrtrm,
Hz. Peygamberin bildirdii üzere Allah bu ayrmay dikkate almtr.

Hz. Peygamber kendisine bu bölümde zikrettiimiz Müslim’in es-

Sflhih’inde aktard sözleri söyleyen birine ‘Allah güzeldir’ demitir.

Hadisin anlam udur: ‘Öncelikle sevmen gereken kimse Haktr, çün-

kü sen güzeli sevdiini söyledin ve Allah güzeldir! Rabbin için güzel-

leirsen, O da seni sever. Güzel olabilmen ise bana uymanla müm-

kündür. Bana uyman senin süsündür.’ Hz. Peygamberin hadisi bu

anlama gelir. Allah öyle der: ‘De ki Allah’ seviyorsanz bana uyun ki,

Allah da sizi sevsin .’
52

Yani benim süsümle ve ziynetimle süslenin ki

Allah sizi sevsin! Çünkü Allah ancak güzeli sever. Ayetle Allah, âkla-

r mazur klmtr: Âk kendi gözünde sevgilisini âlemin en güzeli



Otuz Üçüncü Sifir 45

olarak görür. Öyleyse âk ancak kendisine göre güzel birini görmü-

tür ve aksi düünülemez. Bir ayette ‘Kötü ameli kendisine süslenip onu

iyi gören kimse’
53

denilir. nsan kötü amelini güzel görmemitir, sadece

ameli süsleyen ziyneti görmütür. Kyamet günü amelin çirkinliini,

gördüünde, amelinden kaçarken ona ‘te bu sevdiin, balandn
ve arzuladn ameldir* denilir. Mümin öyle der: ‘Onu severken bu

nitelikte ve bu özelükte deildi. Onun üzerinde bulunup da onu bana

sevdiren süs nerededir? Ben ameldeki ziynete ve süse ilgi duymutum,

yoksa o amele deil! Fakat ziynetin bulunduu yeri de dolayl olarak

sevmitim.’ Allah meleklere öyle der: ‘Kulum doru söylemektedir!

Amelin üzerindeki süs olmasayd onu güzel görmezdi.’ Bunun üzerine

süsü amele döndürürler, Allah da amelin kötülüünü iyilie çevirir.

Böylece kiinin amel hakkndaki sevgisi geriye döner ve tekrar ameline

balanr. Allah bu ifadeyi, yani ‘Onlara amelin kötülüü süslü gösteri-

lir’ ifadesini dikkadi kulu delil sahibi olsun diye söylemitir. Binaena-

leyh zeki müminin peygamberin kendisinden aktard Allah’n kela-

mnda hiçbir eyi göz ard ve ihmal etmemesi gerekir. Allah öyle der:

‘Peygamber arzusundan konumaz’54 Bu itibarla dinlerini oyun ve e-

lence edinenler hiç kukusuz knanmtr. Günümüzde onlar semâ

ehli, def ve kanun çalan kimselerdir. Rzasna aykr iler yapmaktan

Allah’a snrz!

Defle, kanunla, oyunla dindarlk olmaz

Din, Kur’an’a uymak ve edepli olmaktr

Allah’n kitabn duyduumda beni harekete geçirir

Semâ budur, kulaklarm ise perdeli

Hiçbir gözün görmediini görünce ben ...... •,

Kitaplardaki nurlar görenden bakas

.

Kur’an’ inzal edendir benim ruhuma

Perembe günü, bir güçlük ve zorluk olmakszn

Rabbimin inayeti feyezan ettiinde .
. . ,

Kalbime doru ve bana nida ederken Kesib'de
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Sen efaati umulan imamsn

Günahkârlar umar efaatini, sen güçlükteki srsn

Sen olmasaydnyldza veya aaca ibadet etmezlerdi

Veya sana yaklamak üzere yaptklarm yapmazlard

Allah’tan tebli getiren ancak dinleyene rahmet olmak üzere bilgi

getirmitir; dinleyici akll ve zeki olursa gelen vahiy onun lehineyken

‘eek’ olursa aleyhinedir. Güzellik özü gerei heybet verir. Hak ise

hiçbir ey karsnda heybete kaplmaz. Hiç kukusuz Allal’ bilen

peygamber, O’nu güzel ve heybet sahibi diye tavsif etmitir. Heybet

insana içinden geçirdii bir takm konumalar terk ettirir. Baka bir

ifadeyle insan sevgilisiyle bir araya gelip ona kavutuunda yapmaya

niyetlendii baz ileri terk ettirir. Böylece güzelliin heybeti içinden

konutuu o hususlar yapmay engeller. Allah kendisini karlat
kuluna kar hayâ sahibi olmakla nitelemitir. Öyleyse Allah için haya,

yaratlmtaki heybetin yerini alr. Binaenaleyh kulun hali cezaland-

rlmay gerektirdii halde, Allah onunla karlatnda hayâ eder, onu

cezalandrmaz. Bu nedenle kullarn arasndan cezalandrlacak kimse-

lerin o gün Rablerinden perdeleneceklerini söylemitir. Allah kendi-

siyle cezalandrlacak kullarnn arama perde çeker ve böylece onlar

Allah’ göremezler. Görme gerçekleseydi, Haktaki hayâ özellii, yara-

tltaki cemalin (ortaya çkard heybetin) yerini alrd. Demek ki

hüküm bir iken illet farkldr.

Bu mertebeyi hkka’l-yakin bir ekilde örenmeli ve onu düstu-

run haline getirmelisin! Bu itibarla bazen zillet, yoksmluk, huu,

ürperme, secde, rükû gibi niteliinle, bazen kerem, lütuf, yumuaklk,

günahlar aalamak, affetmek, hogörü, mafiret gibi Allah’a ait bir

nitelikle süslenmek ve güzellemeksin! Bunlar Allah’a ait süsler oldu-

u kadar O’nun süslerinin bir ksm kullarna yasaklanmtr. Bu me-

sabede olduunda, Allah seni sever. Bunun nedeni söz konusu nitelik-

lerle seni güzelletirmi olmasdr; bu sevgi, amili güzellik olduu

için, içinde minnetin bulunmad sevgidir. Bu sevgiyi açklamak için

tövbekar olan ile tövbe etmeyen için mafireti verebiliriz. Tövbekâr
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için balama ve mafirette minnet yoktur, çünkü kulun tövbesi

Allah’m balamasn talep etmi ve gerektirmitir. Tövbe etmeyen

için mafiret ise saf minnet ve ihsandr. Allah zorunlu mafiret hak-

knda öyle der: ‘Onu takva sahiplerine ve zekât verenlere yazacam ’55

Takva sahibi ve tövbekar olmayan ise Allah’n rahmet ve mafiretini

O’nun mutlak ihsanndan talep eder. Binaenaleyh Allah’m bu özel

yönden minnet ve ihsannn üzerinden kalkmasn istiyorsan, kendini

güzelletirmelisin (cemal)! Allah’n süsüyle güzelletiinde ise -bu da

O’nun muvaffak klmasyla gerçekletii için- bu durumdaki ihsan

sana kâfidir. Ayette ‘Allah’n rahmetiyle onlara yumuak davrandn
”6

denilir. ‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr .’

TES'R MERTEBES
el-Mus'ir lahi smi

el-Mus’ir besinleri tertip eden

Haller ve vakitler açklansn diye

Canllar öldürür, fiili müahede edilir bizde

Cömertlii ölülere hayat verir
:

Nefislerimiz bir araya geldikten sonra çevirir bizi

Sadrlarda bir araya gelirler; danklar görürüz

. Allah varlnn arznda bizi bitirdi

Kendi varlndan var oluumuzda bitkiler gibi

:
•

' > / •

1

i .

Bu mertebenin sahibi Abdulmus’ir diye isimlendirilir. Bu merte-

be rzk mertebesinin üzerinde hüküm sahibidir. Bunlar sahip olunup

al verie konu olan rzklardr. Söz konusu mertebe onlarn deerle-

rinin belirlendii mertebedir ve bu deerler rzklarn bedelidir. Onun

deerini ve ölçüsünü ise sadece Allah bilir, çünkü onlar, Allah için
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verilmi misaller merrebesindendir. Allah bu konuda bize yasak geti-

rerek "Allah için misal vermeyiniz, Allah bilir, siz bilmezsiniz
’57

buyurur.

Hz. Peygamber’e ‘Bizim için mallara narh koy’ denilmi, o da öyle

demitir: ‘Narh koyan Allah'tr. Ben Allah ile karlatmda üzerim-

de kimsenin hakk bulunmasn istiyorum.’ ki ey arasndaki kymet-

lendirmeyi belirleyen ölçü ve tart meçhuldür; bunun tam olarak bi-

linmesi mümkün deildir. Alm ve satm esnasmda çarnn durumu,

insanlarn halleri bilinmediinde, geride sadece alan ile satan arasnda

gerçekleen karlkl rza kalmtr. Hükümler ve kymetlendirmeler,

vakitlerin deimesiyle deiirken haller de vakitlerin otoritesi nede-

niyle deiir.

Her vaktin onu belirleyen bir hali var

Her hal bir hüküm ve tertiptir

Onu ancak vaktini belirleyen bilir

Deerlendirmede ancak süsleme/ayda salar

Hz. Pcygamber’in ‘Fiyat belirleyen Allah'tr
5
hadisinden unu an-

ladk:

Cömert fiyat artrr, düürür

Hâlbuki fiyat belirleyen O’dur, hükmü sabittir

el-Kebir'dir, O’nun el-Mütekebbir olmas

Kyastan münezzeh olmak, makam hayrete düürür

Böyle olmasayd bizim hükmümüze bal kalrd

Bizim hükmümüz gerçei görmeye engeldir

Yüzlerin zatna bakmasnn hikmeti nedir?

Bizim söylediimiz bu sözü derinden tefekkür edin -

Allah al verie konu olan eyann fiyatlarn belirlemede âiemde-

klern dilleri olduunu bildirmitir. Bir mala iaret koyan, kimin

koyduunu bilmelidir, Hiç kimse kardeinin iaret koyduu mala
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iaret koymamaldr. Bir mümine kardeinin evlenme teklifinde bu-

lunduu bir kadna evlilik teklifinde bulunmak yasakland gibi onun

al veriini bozmak da yasaklanmtr. Bu itibarla evlenme teklifi de

bir tür al veri saylr, çünkü evlilik, bir organdan yararlanmak üzere

bedel ödemek demektir. Bu nedenle mehir gerekir ki o kymet, bedel

ve karlktr. Binaenaleyh al veri de karlk ödemek demektir.

Alm ve satm O’na ait

O’nurla konuulur -aklederseniz-

Kefin ve delilin hükmü böyle

Peygamberlerden böyle nakledilmi bize

‘Allah müminlerin canlarn ve mallarn satn almtr .'
58
Ayete göre

Allah ile mümin arasmda -müminin hayvani nefis sahibi olmas itiba-

ryla- al-veri gerçeklemiken satc nefstir. Nefs-i natka (düünen

nefs) Allah’tan kendisiyle nimetlenecei hususlar -ki cennettir- ve

çatma yerini satn alr, o yerde ehit dümek ister. Müteri olan Al-

lah onu alr, evine götürür, orada hayatta kalmasn salar ki, bedelini

alsn! O bedel cennettir. Bu nedenle Allah
‘
ehitlerin Rablerinin katnda

mutlu bir ekilde rzklanarak hayat sahibi olduklarn ’59
söylemitir. Se-

vinmenin nedeni ölmeden intikal ettikleri ahirette kazançlarn gör-

dükleri al veritir. Allah nefs-i natkay (düünen nefs) kendi katma

çeker, onu Hakk ve kendisindeki hükümleriyle tasarruflarn göster-

mekle megul eder. Binaenaleyh mümin insan, hayvan nefsi itibary-

la, Cennct’teki nimetlerle nimetlenirken ulat yerde gördüü nimet-

lerle bu kez nefs-i natka (düünen nefs) nimetlenir. Düünen nefs

kendisini satn alan Efendiyi görmekle nimetlenirken mümin adna iki

nimet ortaya çkar, çünkü satt ey, onun sevgilisiyken onu ancak

böyle bir iyilie ve hayra ulamak üzere satmt. Bu durumda Allah

nezdinde mümin için sevinç ve haz ortaya çkar. Akll ve natk nefsi

satn alm olan Allah’n katnda onun adna bir haz ve mutluluk mey-

dana gelir. Onu satn almas sebebiyle de asl bakmndan bu nefs

Allah’a aitti. Allah
‘Ona ruhumdan üfledim

'60
buyurur. Bu nedenle bela-

lara ve imtihanlara maruz kalm, mümin belalarda iddiada bulunur.



50 Fütûhât- Mekkiyye V]

Allah da ona ikramda bulunur ve kendisini böyle bir müminin hasm

saymaz. Çünkü müminler kardetir ve bu nedenle kendisinden sarn

ald hususta ona lütufkâr davranr ve karl ona gösterir. Onun

müahede lezzeti hakknda bilgisi yoktur. Çünkü bu müahede ona ait

deildir. Bu nedenle al verie karlk verir. Allah da ondan bunu

satn alr. Müterinin elinde bulunduunda, bedel Hak tarafndan bir

lütuf olarak ödenir. O artk sahip olmad bir konuda iddiada bu-

lunmasn gerektirmeyecek bir yerde bulunmutur. Oras -kendisine

elik eden keif nedeniyle- ahirettir.

Söylediimiz durum, yolculuk esnasnda Cabir b. Abdullah’tan

belirli bir fiyat karlnda katrn satn alrken Hz. Peygamber tara-

fndan temsil edilmitir. Cabir b. Abdullah Medine’ye kadar deveye

binme art komu, satn alan da art kabul etmiti. Medine’ye ula-

tnda bedeli hesaplanm, onu aldnda ve ayrlmak istediinde

devesini ve bedelini birlikte kendisine iade etmiti. Bu bir alm ve

almda ileri sürülen arttr. Allah da öyle yapar. Müminden cann bir

bedel -Cennet’tir- karlnda satm alm, ona Medine’ye tanma

art komutur. Bu artn (Allah ile gerçekleen al veriteki) anlam,

cihada çkmaktr. Cihada çkp ehit dütüünde, bedelini alr ve can

kendisine geri verilir. Bu .sayede mümin bütün olarak natk nefsin

kendilerinde halden hale girdii bilgi ve marifetlerle nimetlenir. Hay-

vani nefs yemekler, içecekler, giyecekler, cinsel arzu, binekler gibi

bütün duyulur nimetlerle nimetlenir. Bulunduu mertebede, mekân-

da, menzile ve menzilde sevinir. Kazanan mal ve hiçbir zaman zarar

etmeyecek kurtarc ticaret budur.

Allah bizi ve sizi afiyetle selamet içerisinde ehitler mertebesine

ulaanlardan ve saadete erenlerin ölümü gibi ölenlerden eylesin! Onlar

ecir, nur elde edenler ile mukame cennetinde ve sürür yerinde iki

nimetin hazzn kazananlardr. Bu ticaret zarar etmeyecek ticarettir.

‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr
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YAKINLIK VE KURBET MERTEBES
el-Karibu'l-Akreb (Yaknlann Yakn) lahi smi

Allah’a en yakn olan

Bil ki O’nun kuludur

O benim srrm bilir

Açkladm bildii gibi

Deme ki ‘sen bensin’

Allah’ta mazeretim ortaya çksn

Ben yakn bir kulum

Akrabam gibi varlmayakn

O nefstir, sknt var bende

Gönlümün daralmasna yol açar

En yakn mertebe mertebelerin en üstünü

Fetret ehline ait zat gerei

O içinde uzaklk bulunan yaknlk

Sürçmeleri olduu söylenen kimse için

Bu mertebenin sahibi Abdulakrab ile Abdulkarîb dive isimlendiri-

lir. Allah el-Karib’tir, çünkü bize ah damarndan yakndr. Ayette

‘Ben yaknm, dua edenin duasna icabet ederim
’61

denilir. Baka bir ayet-

te ‘O duyandr ve yakn olandr
’62

denilir. Allah tenezzülüyle yakn

olandr. Bu itibarla Allah Hz. Peygamber’in bildirdii gibi Ar’tan

yakn semaya tenezzül eder. Bu durumda Allah akrab
,
yani daha yakn

olandr. O her nerede bulunursak bulunalm bizimle beraberdir. Bu

nedenle el-Karib ve el-Akrab, yani yakn ve daha yakn olan diye nite-

lenmitir. Allah bize bizden yakndr, çünkü ah damar bizdendir.

Ayette geçen (hablü’l-verid ifadesindeki) habl ise kavuturan ey ve ip

demektir; gerçekte kavuturan ise Allah’tr, çünkü kavuma O’nunla

gerçekleir. Biz O’nunla duyar, O’nunla görür, O’nunla ayakta durur.
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O’nunla oturur, O’nunla irade eder, hüküm veririz; yoksa bütün bun-

lar ah damarna ait fiiller deillerdir. Binaenaleyh Allah bize ah da-

marndan daha yakndr. Çünkü damarlara ait hükümlerin kendisine

izafe edildii ah damarnn nihaî özellii hayatn vc kann akt yer

olmasdr.

Allah bize yaknln eriatnda ifade ederken onu, bizi suretinde

yaratm olmasyla irtibatlandrmtr. Suretinde yaratm olmakla

bizi, benzerler menziline yerletirmitir; iki benzer birbirine zttr. Bu

itibarla bir zt, zddndan son derece uzak olduu kadar kendine mah-

sus niteliklerdeki ortaklk nedeniyle ona son derece yakndr. Kul -

Allah’n bildirmesiyle- Allah’tan bu ekilde uzak olduunu örendi-

inde, Allah kendisine yaknlk yollarn kuluna açklam, bu uzaklkla

birlikte onun duymas, görmesi ve bütün güçleri olmutur. Allah’n

kulun güçleri haline gelmesi, kulun âri’nin yapmasn emrettii ileri

yapmasyla mümkündür. Kul zelil ve yoksul olduu için (Hakka) zt

iken buna karlk sureti bakmndan zddnn benzeridir. Bu nedenle

zelil ve yoksul olmasna ramen yapmas emredilen ilerde fiil kula

izafe edilebilmi, kendisine nispet edilen bu fiillerle O’na yaklaabil-

mitir. Bu yalanlk, Hakkn hüviyetiyle kulun bütün güçleri ve organ-

lar olduunu belirttii yaknlktr ve ondan daha fazla bir yaknlk söz

konusu deildir. Burada Allah ‘onun duymas, görmesi, dili, eli ve

aya’ diyerek zamiri kula döndürmü, kulun varln ispat etmi ve

oiumlam, onun kendisi olmadm bildirmitir. Çünkü kul sadece

güçleri itibaryla O’dur ve bu güçler onun zatî tanmnn parçasdr.

Nitekim ayette Allah
(

Sen attnda sen atmadn, fakat Allah att
563

der.

Burada suret ve mana beraberce Allah’a aittir. Öyleyse bütün sana

aittir, çünkü O bütünün kendisidir. Binaenaleyh âlemde en güzel

isimlerinin menzillerinde Allah’tan baka kimse yoktur. O’nu (isimle-

rinden) baka kendisinden tenzih ve tespih edecein herhangi bir

kimse yoktur.

Yaknlk vc yakn olmak O na alt

Kalp ve beden O’na ait
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çinde olduumuz ey O’na ait

D ve iç hep O’na ait

bütünüyle döner O’na

Rahatlkta ve güçlükte

Hakkn gazab benim skntm

Mutluluk O’nunla gerçekleir, hayret et!

Arzu ediyorsan çalmalsn

Yakn kulun suresine

Bir ii bitirirsen ötekine yönel

Fakat sadece Rabbini arzula

Bu öyle bir ayet ki hükmüyle hareket eder

Bende her ey

Biz zail olunca i tektir

Onda gidilecek bir yer yok

O’nunla varlm hayat bulur

O’nunla elenir ve oynarz

O’nunla ekmeimi yerim

Yemin olsun O’nunla içeriz

Varlm O’nunla sevinir

Varlm O’nun varl; kimdir yakn olan?

Kimedir benim yaknlm?

O talep edilen her eyin ayn

O’ndan uzaklasan bile

Üzülme yine O'na doru dersin

Gerçekte talep eden O

Yalan söylemiyorum bil
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Bil ki ben çok arzuluyorum

Bana yakn olan

Allah yaknl belirtince, onu bu mertebeden zikretmitir. eria-

tn varlk sebebi iddiadr ve bu itibarla eriat iddia edene ve etmeyene

hitap etmitir. Her birisi kyamette kendi niyetine göre diriltilir, kendi

dinine ve mezhebine göre hakknda hüküm verilir. Bu balamda ya-

knlk, bütün akll ve âlimlere göre, genel anlamda rahatln bulun-

mad bir yorgunluk (verir). Bunun tek istisnas Allah’n amel edenin

kim olduunu göstermek ihsannda bulunduu kimselerdir. Fiilin

kabili ve taycsnn yorulmas kaçnlmazdr. Bütün iler Allah’a

dönse bile, kulun o ilerin zuhur ettii bir yer olmas gerekir. Baka

bir ifadeyle kul ilerdeki elemlerin kendisine döndüü bir yer iken

ayn zamanda onlar hissedendir.

Yaknlk ve yaknln mertebesi

Bütünüyle güçlük demek olan bir mertebe

Yaratklarn ileri orada

yi düünürsen, çetin

‘Kâfi’ desen bile sen

‘Kâfi deme, yorul’ der

Sen hataya düersin

‘Yorulmadn’ dediin kimse hakknda

î sürekli böyle gider

Nispetlerin hükmü bunu gerektirir

Dilersen ayr, dilersen

Birletir, bir sebep olmaldr

Ciddiyetten uzaklama

evkten habersiz olma

Böyle gelmi Kitapta

Okuduumuz kitaplarda
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VERG VE VERME -ATÂ VE 'TA-
MERTEBES

el-Mu'ti (Veren) ilahi smi

Vermek demek perdenin kalkmas

Perdede ise hibeler bulunur

Onlar yüce ve üstün

Yaratlmlara gelmeyecek kadar

Benim sözüm hadisliimden ibaret

Benim sfatm özelliimden bakas deil

Benden kendimden ayrlmam irade etmen

Benim sebatmdan baka bir ey olmaz

Makammda eksiklik bulunur

Seyrimde ise yönelme vardr

Hamd llah’a ait

Her daim ispat ederek imdat eder bana

Artk tek bir fert olur

Zatnda ve kelimelerinde

Benim dönüüm O’na

Ayrlm ve dalmamdan sonra

Benim O’na döndürülmem

En güvendiim itir

Varltmz bize döndüren

En büyük dümanm benim

Dilersen sözümü ters çevir

Bütün hayat benim ölümümde
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Benim muradm ve sözüm

Arzum ve hayatm O’nda

Benim dostum olan kimseler

Ölümümü ister benim

ölümle Rabbimle bir araya gelirim

Ve hazrlk yaptm kimseyle

O gizlice ve açkça seven

O benim dostumdur ve ölülerin

Bu mertebenin sahibi Abdulmu’ti (verenin kulu) diye isimlendiri-

lir. Kul sadakay alan ve veren iken sadaka verilirken Rahman’n eline

düer. Demek ki sadakay alan Allah olduu gibi veren de Allah’tr.

iHer canlnn perçeminden tutan O’dur .

,6 Her eyin hakikati ve kabiliye-

ti Allah’a kendi perçeminden ve alnndan tutma imkânn ‘vermitir’.

Bunun nedeni her eyin Allah’n karsnda zelil olmasdr, çünkü her

ey kuldur. Her kimin perçeminden tutulursa, o kii zelildir ve her ey

Allah’n kuludur. Baka bir ifadeyle her ey, zat gerei, zelil ve hor

iken Allah Aziz ve Hâkim’dir.

M

Cömertlik ve kerem O’na ait

Her eye yaylan seha (cömertlik) O’na ait

Nimet verirken vehb O’na ait

Himmetleri talep edene

‘Hayr'n hükmü nedir bilinmez

‘Evet’in hükmü de bilinmez

O’na ait olan varlk

Bizim nezdimizde tamamen ‘evet

‘

Kukusuz Bel’am bir ibret

Söyledii ve tamamlanan sözde
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Zuhur edene baknz

Hüküm veren kimseye baknz

O ‘hayr’ hükmündeki benim sözüm

Anlayan kimse bilmez

Siz onu apaçk olarak aln

Ben göreydim ayet

Görülen hakknda sakn deme:

Zalim oldu ve hakszlk etti

Ondan ve bundan yücedir

Gerçei gizleyin kendi aranzda

Allah için ‘vermek’, zorunlu ve ihsan vermesi olmak üzere ikiye

ayrlr: Allah'n âleme varlk vermesi ihsan iken âlemdeki her varla

yaratln vermesi zorunludur. Bu durum ‘
Her eye yaratln verdi’

65

ayetinde belirtilir. Yani gerçekte yaratln verdi.
c
Sonra hidayet etti.’

66

Burada her eye yaratln vermi olduunu belirtir. Cömertlik, ni-

met vermek ve zatî ikram Allah için böyle bir vermeyi zorunlu klm-
tr. Allah

(
Rabbiniz üzerine rahmeti yazd’

67
der. Böylece Allah âleme,

fakat âlemin bütününe deil, belirli bir ksmna rahmet etmeyi kendi-

sine vacip klmtr. Bu ksm ‘
Sizden bilmeden kötülük yapan, sonra

tövbe eden ve iini düzelten.. ,’
6B

ayetinde ifade edildii üzere, belirli bir

nitelie sahip kimselerdir. Baka bir ayette ise ‘O rahmeti takva sahibi,

zekât veren ve ayetlerimize iman eden, ümmî peygambere uyanlara yaza-

cam 569
der. Bu niteliklerden yoksun olanlara ise Allah -bir nitelik

bulunmakszn- ihsan rahmetiyle merhamet eder. hsan rahmeti her

eyi kapsayan ilâh rahmettir. blis bile cehennemlik ve onun ehli

olduunu bilmesine ramen ona tamah eder. Cehennem ehli olanlar

oradan çkmaz. Fakat Allah Cehennem’e ve onun içindekilere sadece

Cehennem ve içindekilerin fark edebilecei bir nimede ince bir ekilde

merhamet eder; söz konusu nimet o yere ve oradakilerin mizacna

uygundur. Öyle ki onlara Cennet takdim edilmi olsayd Cennet’e

bakarak ac duyarlard. Bu ac Cennetliklere, Cehenneme girmek teklif
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edildiinde duyacaklar azabn benzeridir. Cehennemden ve ona yak-

latracak ilerden Allah’a snrz!

Her mekânn kendine mahsus bir ehli var

Orada nimetleri, rahmet ve kazlar var

Kerih görülse bile sevimli hale gelir

Onlar mutlu ve memnun eden bir mizaç nedeniyle

Cehennem ehlinin cenneti atete

Göz aydnlklar oradadr, zat vermi bunu

Çünkü Allah'n Rahman ismi ara istiva etmi:

Rahmet genel iken yaratlmlarn paylar deiik

Bu mertebeden Allah âlemi var etmi, içerdikleri maslahatlar ne-

deniyle eriatleri indirmitir. Onlar nefislerin gayelerinin kendilerine

ilitii çatmac ve üzüntü verici hususlara ramen bütünüyle hayr ve

iyilik olan hususlardr. Allah eriatlarda ac veren hususlar rahmetiyle

belli bir mizaca naho gelen hastalklar gibi yaratmtr. Bu itibarla

ilaçta rahmet ilacn kullanm esnasnda bilkuvve bulunurken ac veren

hastaln gidip afiyetin gerçeklemesi esnasnda bilfildir. Bütün bun-

lar lâhî vergi demektir. Biz unlara -Cennetliklere- ve u kimselere

-Cehennemliklere- Rabbinin ihsanndan yardm ederiz! Zevk deise

bile, yardm herkesi kuatr. c

Rabbinin vermesinde snrllk yoktur.
,7°

Yani engellenmemitir. Allah herkese verir. Buradan O’nun vermesi-

nin ezeli rahmet demek olduunu, rahmetin de naho olan olmayan

her eyi içermi olduunu anladk; buna gazap da dahildir! Alemde

bulunan cevher veya hal her eyi Allah’n rahmeti kuatm ve ihata

etmitir. Bu rahmet her eyin mahalli iken her ey onda ortaya çkm-
tr. Allah er-Rahman ismiyle ar üzerine istiva etmi, kelime ve hük-

mü ise arn altndaki kürsüde ikiye bölünmütür. Aas iki ayan
bulunduu yer iken ayn zamanda oras kelimenin bölündüü yerdir.

Orada emir ile yaratma, yasaklama ve emretmek, itaat ile günah, Cen-

net ile Cehennem ortaya çkmtr. Bütün bunlar, bir asldan meydana

gelmitir ki, o da Rahman’n nitelii demek olan rahmettir.
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Üzerimizde rahmetiyle istiva etmi

Nimetimiz O’ndan gelen nimet

Yerimiz O’nun kabzasyla snrlanm

Dönüp dolarz orada ki hazz elde edelim

Hakkn eli verme gücünde olduu kadar tutma ve almak onun

özelliidir. Allah eliyle bizi kabzeder, biz de O’nun kabzasnda bulu-

nuruz. Bu itibarla el, vermenin ve cömertliin mahallidir. Biz Allah’n

kabzasnda iken vermenin ve cömertliin mahallindeyizdir.

Snrlama olmasayd nimet var olmazd

Ne cennet ne cehennem olurdu

ki diyarda rahmet nimeti

Ehlinde bulunmak üzere zuhur eder

Âllah’m sözü her sözden daha doru

Biliriz ki O Bir ve Rahim’dir

Binaenaleyh yaratl sürekli olduu kadar vermek de süreklidir!

Bu mertebe saylamayacak veya herhangi bir ekilde kat edilemeyecek

kadar geni bir mertebedir ve zat bakmndan sonsuzlua gider. Bu-

nunla birlikte belirli süreler içerdii gibi ondan çkanlarn süreleri de

kendisindedir. ‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

FA MERTEBES
•

e-afi ilahi ismi

ifa aclar gidermek

Ruhlar ve cisimler ona yönelir
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ite bu söylediimiz hakikat

Büyük efendiler ona delil

eriat onu destekler, bu nedenle onu getirdik

Akllar ve hayaller onu destekler

Ben bir hastaym (illetli, malûl)

Bana kimse bildirmedi

Allah’m e-afi olduunu

Gayret ettim, Hak ise beni muhafaza eder
•

Ben telef olurken ifay bilmem ki

Bir süre verdiim sözü yerine getirdim

Yerine getirenin kendisi olduunu bana bildirmedi

Her gruba göre, Hak beni ispat eder

Severek; beni olumsuzlayarak da zuhur eder

Her ahsn Kur’an’dan bir suresi var

Okurken benim surem Li-ilafi (ülfet) suresi

Bu mertebenin sahibi Abduaf (ifa verenin kulu) diye isimlen-

dirilir. Allah dostu Hz. brahim’in öyle dediini aktarr:
‘
Hastaland-

mda bana ifa veren O’dur.’
71 e-afi hastalklar gideren, gayeleri

veren kimse demektir. Zira hastalklar ancak gayelerin kaybolmasyla

ortaya çkarlar; gaye olmasayd talep de olmaz, hastalk da olmazd.

Bu itibarla ‘ifa mertebesi
5

sahiplerini gayelerine ulatran mertebe

demektir. Demek ki belli bir gayenin olmas kaçnlmazdr. Gaye ile

kendisinde bulunduu ve ilitii kimse arasmda engel meydana gelir-

se, hastalk ortaya çkar. Gayeye ulamak hastalktan ifa bulmaktr,

gayeye ulatran ise afi, yani ifa verendir. Öyle kimseler gördük ki,

onlar, göreli olarak daha çetin ve ar aclar ortadan kaldrmak üzere

ac veren birtakm durumlar aramlardr. Bu sayede o aclar kendile-

rine daha kolay gelmitir. Öteki aclar kolaylatran söz konusu aclar,

o kiiler için ifa ve afiyet saylr, çünkü onlar iddetli aclar ortadan

kaldrmak üzere aranmlardr. Bu aclar ‘ac
5 olduklar için talep edil-
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memilerdir; zaten ac ve elem, özü gerei talep edilmez. nsanlar

aclan vehimde daha iddetli bir acy ortadan kaldrmak üzere talep

etmilerdir. Bir diken batmas bile olsa, ac her ne zaman bulunursa

hüküm ona aittir ve acya maruz kalan insan hiç kukusuz onu orta-

dan kaldrmak ister. nsan bir acy talep ederken, onu ancak daha

iddeüi bir acy ortadan kaldrmayla ilgili olduu vehmiyle talep eder.

Daha çetin acya aina olmak üzere talep edilen ac meydana gelip de

iddetli ac ortadan kalktnda, bu kez daha önce talep edilen ac

insan için çetin bir acya dönüür, o da ya afiyet arayarak veya içinde

elem bulunmayan baka bir sebeple onu ortadan kaldrmak ister.

Bir rivayette öyle denilir: ‘Allah'm! Üzüntüyü gider, ey insanla-

rn Rabbi! Sen ifa ver, e-afi sensin. Senin verdiin ifadan baka

ifa yok.’ Allah’n verdiinden baka ifa yoktur. Bununla birlikte her

ey O’nun tarafndan yaratlmtr. Bu nedenle Hz. brahim ‘O bana

ifa verir’
72

der. Allah bize Hz. Peygamber’e olduu gibi Hz. bra-

him’e de salât ve selam getirmemizi emretmitir. Allah yoruma açk

bir i meydana getirmi, Hz. brahim ise ihtimali ortadan kaldrarak

(ifay Allah’a izafe etmitir) . Zaten brahim’e insanlara indirilen vah-

yi açklamas emredilmiti. Zira indirilen vahiy ancak hidayet, yani

açklamasyla kendileri adna meydana gelecek bilgiye göre bir rahmet

ve beyan olarak indirilmitir. Hz. brahim ‘O bana ifa verir’
73 demi,

ifann e-afi’ye ait olduunu belirtmi, bakasnn ifasndan söz

etmemitir. Hz peygamber de bir duasnda öyle der: ‘Senin verdiin

ifadan baka ifa yok!’ Allah’m ilaçlarda yaratm olduu ifa ve has-

talklar giderme özellii hakknda bir ihtimal ve imkân ortaya çkar.

Hz. Peygamber ise hadisinde hastal gideren her eyin Allah’n ver-

dii ifa olduu, O’nun ifay hastal gideren ilaçlara yerletirdii

eklinde yorumlanabilir. Bu yorumla Hz. Peygamber sebepleri kabul

etmi, bütün sebepleri Allah’a irca etmi demektir. Sebepleri ispatlar-

ken Hz. Peygambcr’in gayesi buydu. Çünkü alenidekiler, Allah’m

ifasn bir sebep olmakszn bilemez. Bununla birlikte onlar, ifa ve-

renin Allah olduuna da inanrlar. Hz. Peygamber’in hadisinin ifa

verenlerin varln ispat anlamnda olmas da mümkündür; fakat
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onlar ifa verme fiilinde Allah’n yerini alamazlar. Bu nedenle Hz.

Peygamber ‘Senin verdiin ifadan baka ifa yoktur’ der. Birinci yo-

rum Hz. Peygamber’in makamna daha yakndr. ifa bahsinde {ilaç-

lar nedeniyle) bir ihtimal ortaya çkt için, söz konusu ihtimalin bu

anlamda yorumlanmas Hz. brahim’in sözünde yer alr. Bu nedenle

bize (Hz. Peygamber ile arasmdaki iliki nedeniyle) namazda Hz.

Muhammed’e olduu gibi Hz. brahim’e salât ve selam getirmemiz

emredilmitir. Allah için salât rahmet olduu kadar ifa da rahmetin

tezahürüdür. Hz. Peygamber’in makam, sebepleri kullanma vesilesiy-

le gerçekleen ifalarn da Allah’n ifas olduunu beyan etmitir.

Çünkü âlemden sebeplerin bütünüyle kaldrlmas mümkün deildir.

Bir rivayette Allah’n yaratm olduu her hastalk için bir ilaç yaratt-

belirtilir. Salât ve selam ile birlikte Allah Hz. Muhammed’e bra-

him’e verdii nimeti vermeyi irade etmitir. Bununla birlikte Hz.

Peygamber’de bulunan bakasnda yoktur. te Allah’n peygamberi-

nin iyiliklerinden bir iyilik ve güzellik olan Hz. Ebu Bekir öyle der:

‘Beni hasta eden doktordur.’ Hz. brahim ise ‘Hasta olduumda bana

ifa verir’
74

demitir. ki ifadeye baktnda, Hz. Ebu Bekir’in sözünün

dalaa doru olduunu görürsün. Bununla birlikte iki sözdeki edebe

baktnda, Hz. brahim’in sözünün daha edepli olduunu görürsün,

çünkü hiç kimsenin edebi peygamberliin edebine ulaamaz. Nitekim

Hz. Musa’nn öretmeni ‘

Ben onu ayplamak istedim.’
75 ‘

Rabbin ise o

ikisinin bali olmasn irade etmitir’
76

der. Hz. brahim’in dili böyleydi.

Her vaktin bir hali var ki onu söyler

Her halin bir manas var ki onu tahkik eder

Hz. brahim’in chastalandmda

’

77
ifadesi sözün bitimi, ‘bana ifa

verir’ ise balangçtr; Hz. Peygamber’in ‘Senin ifandan baka ifa

yoktur’ ifadesi ise ‘sonun sonudur’. Bu nedenle daha tamdr ve her

ikisini birden söylemek daha uygundur. Allah Hz. Muhammed için

Hz. brahim’e salât ve selam getirdiimiz gibi kendisine salât ve selam

getirmeyi emretmekle her iki durumu birletirmitir. Allah bize Hz.

brahim’in dinine (mille) uymay emretmitir, bunun nedeni onun bu
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konudaki önceliidir, yoksa Hz. Muhammed’e göre daha hak sahibi

olmasndan dolay deil! Burada zaman hüküm sahibidir, yoksa mer-

tebe hüküm sahibi deildir. Ayn durum Hz. Peygamber’den sonra

gelen halifelikte de tezahür eder. Allah’n hikmeti -ömürlerine göre-

halifelii önce Hz. Ebu Bekir’e, sonra Hz. Ömer’e, sonra Hz. Os-

man’a, sonra Hz. Ali’ye vermek eklinde tecelli etmitir. Bununla

birlikte her birinin kendisinden önceki halifenin devrinde de halifelik

ehliyeti vardr. Bu itibarla onlardan hangisi önce halife olsa, ötekinin

kendisine uymas gerekir ve bunun aksi düünülemez. Bununla birlik-

te Allah halifelii ömürlere göre tertip etmi, herhangi birisi önce

gelen veya sonra gelen halifelii hak etse bile görevinden azledilme-

mitir. Sahabe ise bu durumu ancak ölümle birlikte örenmitir. Bu

lâhî beyana ramen arzu sahipleri kendi arzularna, oyuna dalmlar-

dr; hâlbuki iki göz, bir dil ve iki dudak sahibi olanlar için gerçek

apaçkt! Allah’tan bizi arzulara uymaktan korumasn temenni ederiz.

Bütün bunlar, lâhî ifalardr. Onlar kullanmak taassup ve cahiliyc

hamaseti hastaln giderir.

EFRAD VEYA TEKLERN MERTEBES
el-Ferd, el-Vitr, el-Ahad lahi smi

Yaratlmda el-Ferd ile bir oldum

Birliin teslisiyle tekim

Gayeme giden bir yolum yok

Ben gayemde biricik olanm

eyhlerimizden varis olduk

Efendilik ve ann varis kld her eye '

Ben kendisiyken ben deilim

ite ben o tek olanm
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Benim söylediim bu

Allah’tan aktardm bu bilgiyi

Bu mertebenin sahibi Abdulferd, Abdnlvitr, Abdulahad vb. ekil-

de isimlendirilir. Hz. Peygamber öyle der: ‘Allah tektir(vitr) ve teki

sever.’ Hz. Peygamber de ilerini bir, üç, be, yedi, dokuz, on bir gibi

saylarla tek yapard. Kaça ularsa ulasn, tek sayy çift klan say vitr

iken her çift sayy tek yapan say da ahad, vitr ve ferttir. Onun ‘vitr’

diye isimlendirilmi olmasnn nedeni, ferdiini çift klan ahad’dan

intikam talep etmi olmasdr. Çünkü ferdin çift olmasnda hüküm

ahad’a (bir) aittir, ferde veya vitre ait deildir! Ahad birlikte tek kaln-

ca, fert ‘vitr’ vastasyla ondan intikam almak istemitir. Bu itibarla

dilde vitr, çatmak ve intikam almak demektir. Vitrin bu anlam ikin-

di namazn cemaatle klmay kaçran hakknda Hz. Peygamber’in

söylemi olduu ‘Sanki ailesini ve maln kaybetmitir (vütire ehlehu)’

hadisinde belirtilir. Adeta ‘ikindi namazn cemaade klmak’, cemaate

gitme imkan olduu halde gitmeyen kiiden intikam almtr; Birin-

den ‘intikam’ aldnda, o kii (veya ey), betîra (veya büteyr; soysuz)

diye isimlendirilir. Çünkü asln hükmü üzerinde vitrin özellii, çiftin

onu öncelemesidir. Birle birlikte vitr olduunda ise artk çift onu

öncelemez ve böylece ism-i tasgir kipinde büteyr olur. Ebter ardndan

kimse gelmeyen demektir. Büteyr ise ardndan kimse gelmedii için

böyle isimlendirilmedi; sadece netice vermedii ve bir sonuç ortaya

çkartmad için böyle isimlendirildi. Bu itibarla vitr ‘domam ve

dorulmam’ olann mertebesini haizdir. Çift kendisini öncelediginde

vitr ebter olmaz, çünkü bu durumda o ancak çiftten ortaya çkmtr.

Bu nedenle Hz. Peygamber -o çiftteki tek olmakszn- çifte selam

vermez, onu kendisinden olduu anlaln diye çifte ulatrrd. Bü-

tün bunlar, birden ayrsn diyedir. Bir, herhangi bir ortaklk altna

giremeyecei gibi herhangi bir çiftin neticesi de deildir; zaten çiftten

meydana gelseydi bir (vahid) olmazd; çiftten meydana gelen tek ya

üç veya be veya onun üzerindeki bir tek saydr. Bu itibarla bein

akncsnn bir olduunu söyleriz; hâlbuki Allah alnnn akncs deil-
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dir. O ayrk bir say olmas bakmndan çiftten ayrmtr ve burada

söz konusu olan ahad’dir, fert veya vitr deildir!

Hz. Peygamber öyle der: ‘Allah'n doksan dokuz ismi vardr

(tis‘atün ve tis‘îne) veya yüzden bir eksik ismi vardr (mietün ila

vahid) onlar sayan Cennet'e girer.’ Çünkü Allah tektir ve teki sever.

Doksan dokuzla tek yapm, ardndan yüzden biri (vahid) çkartm,

‘yüzden vitr veya fert eksilterek’ dememitir. Çünkü ferdiyet ve

vitriyet (birliklerinde) ortaklk olabilir, (mutlak birlik anlamndaki)

ahadiyette ortaklk olamaz. Burada onu söylemi olsayd, yüzü ve

doksan dokuzu zikretmi olmas nedeniyle, biri (vahid) kastettii

bilinirdi. Bununla birlikte hal karineleri olmasayd, fertlerde ve

vitrlerde gerçekleen ortaklk nedeniyle, bir’i (vahid) kastettii bilin-

mezdi. Böylece burada el-Vahid ismiyle O’nun ismini açklamtr. Bu

itibarla el-Ahad isminin gücü baka bir eyde yoktur. Çokluun birlii

ise her zaman fert veya vitr (anlamndaki birlik) olabilir; onun bir

(vahid) olmas söz konusu deildir. Bu balamda çokluun çift veya

vitr (tek) olmas birdir. Allah ancak vitri sevmitir, çünkü vitr, inti-

kam talebidir. Allah öyle der: 'Allah’a yardm ederseniz, O da size yar-

dm eder .’
78 Allah’n ahadiyeti hakknda ilahlk iddiasyla tartma ç-

kartlm, O’nn ulûhiyerinde niza ve tartma ortaya çknca vitr gel-

mitir. Baka bir ifadeyle kendisiyle tartan ve kavga edeni yok et-

mek üzere intikam talep eden isim gelmi, Hak ahadiyetinde yegâne

olarak kalmtr. Söz konusu ahadiyet ‘isimlerin birlii’ demek olan

‘çokluun ahadiyeti ve birlii’ deil, zatn ahadiyetidir. simlerin

ahadiyeti Bir’i ‘çift’ klar. Çünkü Allah zat bakmndan vard ve

O’nunla birlikte baka bir ey yoktu. O’nün ahadiyeti yaratlmn

birliiyle birlikte çift olmu, çift ortaya çkmtr:

Varlkta ancak çift var, baknz!

Rab rnerbub ile birlikte var

Söylediimi anlayan kiiye

Ortak kolay gelir; irk de kolay anlalr
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Bu nedenle Hah cezalandrmadan sonra

Rahmetiyle Cennetlere varis klar

Cehennem yurdunda, oradan çkarmaz onu

hsanyla nimet verir ona

Fert ol ve vitr-ol lâkin

Vahid olma müahede ederek

Düün bir kere; vitr ile elde edersin

Ve fert ile mekân ve mertebeyi

Yüce Ahad’a dikme gözünü

Alemde bizden baka kimse yok

lah herhangi bir eyi var etmek istese

Ona ol der, o da olur

O'ndan olan kendinden bakas deil

O'nu gören bizi görmü demektir

RIFK VE MURAFAKA MERTEBES
er-Refîk lahi smi

Refik, yumuak davranan

Bilen, önder, tahakkuk eden

llah’a mütercim olmak üzere konutuunda

simleri üzerine tahakkuk edileni ilka eder

Refik, refik olan kiidir

Sen de yönelme O’ndan bakasna

O’na dair öncelii ve tahkiki elde edersin

Yolun manas bunu beyan eder
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Manalarn iaretlerini tetkik ettim ben

En ince anlamlaryla kalbime indirdim

Bütün düüncelerini kullansan bile, elde edemezsin

Onlarn gelileri imein parlamas gibi çünkü

Arkadama dedim ki; bekle bir süre

Doular esnasnda hallerini müahede edeceim

Bu mertebenin sahibi Abdürrefk diye isimlendirilir ve bu isim

delalet itibaryla es-Sâhib’in kardeidir. Hz. Peygamber ölüm vaktinde

muhayyer brakldnda, onun söyledii duyulan yegâne söz ‘Refik-i

a’lâ (yüce dost)’ sözüydü. Çünkü dünya hayatnda onun yolda

(murafk) Allah't. Hz. Peygamber Allah’n onun tabii yaratl gece-

sinde kendisine inmi olduu yakn semadan fecrin doumuyla birlik-

te Ar’na dönmeyi irade ettiini anlam, o da refikinden ve yoldan-

dan ayrlmak istememi, O’nun intikal etmesi nedeniyle kendisi de

intikal etmi, O’nun ayrlmas nedeniyle kendisi de bu âlemden ayrl-

m, bu nedenle ‘Refik’ demi, onun dnda bir ey söylememitir.

Çünkü insan ihtiyaç ve acizlik özelliinde yaranlm olduu için, ken-

disine yumuak davranacak ve refakat edecek birini arar. Bu itibarla

insan Hakk en güzel yolda ve refakatçi olarak bulup O’nun refakat

etmesinin gerçekte âlemdeki refakatin ta kendisi olduunu örenir.

Söz konusu refakat bakasna izafe edilse bile, bu dürüm izafe edilenin

tannmamasndan kaynaklanr. Bu nedenle Hz. Peygamber âlemdeki

bütün refakatleri elinde tutan talep etmi, hakikati bulduktan sonra

O’nun eserini aramamtr. Allah’a kavumak isteyip er-Refik’i müa-

hede etmek derecesine sahip olmayan herkesin hali ‘Her nerede iseniz

O sizinle beraberdir
i79

ayetinin kapsamndadr. Allah bulunduumuz

her bir yerde ve yönde bizim refkimizdir. Bununla birlikte biz perde-

liyiz. Bu nedenle bu maddi-duyusal varlktan ölümle birlikte ayrlma-

mz, Allah’a kavumak diye isimlendirilmitir. Hâlbuki ölüm bir ka-

vuma deil, sadece gözlerimizin kendisini görmekten alkonulduu

er-Refk’i müahede demektir. öyle der: ‘Kim Allah'a kavumay

isterse Allah da ona kavumak ister!’
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kramla karlarz onu

Müjdeyle ve rzayla bir de

‘Merhaba’ deriz, ‘merhaba

’

Feza bile onu sdrmaya dar gelir

Perdeli insan kendisine kavuuncaya kadar O’u Refik olarak

bilmez. Kavutuunda ise kendisini tanr. Bu durum ‘
Allah’tan onlar

adna hesap etmedikleri ey ortaya çkt'*
0
ayetinde belirtilir. Emirlerine

kar iledikleri günahlar nedeniyle müminler Allah’tan utanrlarken

günahkârlar O’ndan korkarlar ve bu nedenle de isteksizce O’na kavu-

urlar. Allah da öyle insanlarla karlamay kerih görür. Bununla

birlikte kerih görse bile, kavumak kaçnlmazdr, çünkü hangi tarz

olursa olsun cezalandrma mutlaka olacaktr.

Ünsiyet, merhamet ve onlarla ayn anlama gelen özellikler refk’tc

ve refakatte bulunduu için, nebilikle ilgili durumlar Refik ismine

tahsis edilmitir. Araplar öyle der: ‘Falan falann refikidir.’ Çünkü o

refiki nedeniyle kzar, ona yardm eder, onu yalnz brakmaz. Pey-

gamber Hakka yardm eder, Hak da ona yardm eder. Peygamberliin

art yalan söylememektir ve doruyu izharda peygamber Hakka yar-

dm eder. Bu özellik baka birisinde yoktur. Böyle bir ahlaka sahip

olmadnda peygamberlik gömlei üzerinden çkartlr. O gömlek

boyal ve temiz bir gömlektir; onu kirletmenin ve rengini soldurma-

nn vebali, kirletene ve soldurana döner. Onun üzerinden gömlei

çkartlr; söz konusu gömlei ancak ehli olan giyebilir.

GÖNDERME VE B'SET MERTEBES
el-Bâis lahi smi

Ba’s/bi’set mertebesi peygamber gönderme mertebesi

Doruluk ona mahsus, hallerimden biridir doruluk
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Bana O’ndan bir peygamber gelince

Dedim ki, yaratklarn dnda benim sualim olmal

ardm ve dedim ki: Benim dostum

Vallahi sensin, aklma gelince

Ben seherde sevgiliye gönderildim

Getirdiim sadk haberle birlikte

Dedim ki: Söylediimi bilirsen

Sevgi ahidiyle izimi takip etmelisin

Ey benzeri olmayan! Sana ahit olduumda

Gizleme ve bakma arasnda bir fark yok benim için

Keif var edenin srlarndan bildirir

Güne ve ayda görülen eylerle

Basiretlerin hakikatleri beni müstani kld

Keif sahibinin ba gözüyle gördüklerinden

Bu mertebenin sahibi Abdülbais diye isimlendirilir. Allah öyle

der: ‘O ümmilere içlerinden peygamber gönderir.’81 Baka bir ayette ‘Al-

lah kabirlerde olanlar diriltir
’82

denilir. Baka bir ayette
‘Peygamber

gönderene kadar azap etmeyiz
583

ve ‘O gün Allah onlarn hepsini diriltir
m

denilir. Bu mertebeden Allah peygamberler göndermi, kitaplar in-

dirmi, insanlar neirden sonra haredilmi, ardndan da bu mertebe-

lerden menzillerine gönderilirler. Onlar Cennet veya cehennem olmak

üzere herkesin ameline göre doldurulacaklar menzillerine gönderilir-

ler. Bu itibarla onlar gönderilir ve onlara gönderilir! Demek ki, gön-

derme ve ba’s, dünya, ahiret ve berzahta süreklidir. Bununla birlikte

peygamberler arif kimselerdir, onlar -reaya arasnda deil- hükümdar-

larn (nefs-i natka, düünen nefs) arasnda dolarlar. Baka bir ifa-

deyle onlar yöneticilere ve ariflere hitap ederler. Allah’n peygamber

göndermesi, el-Melik olmas bakmndandr ve Allah onlar kullar

içinden natk (düünen) nefislere gönderir. Çünkü onlar, beden ülke-

leriyle birlikte zahirî organlar ile bâtn güçler demek olan halklar
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yönetir. Bu itibarla hükümdar ancak kendilerine gönderilecei insan-

larn diliyle konuan bir peygamber gönderir. Allah öyle der: ‘Her

peygamberi onlara açklasn diye kavminin diliyle gönderdik,’s5 Allah pey-

gamberlerini bu düünen nefislere (nefs-i natka) göndermitir. Onlar

organlarda itaat veya günahlar icra edecek olan hükümdarlardr. Dü-

ünen nefisler elçiliini kabul ermek ve kendisine yönelme veya ondan

gizlenme veya ona ihanet etme özelliine sahiptir. Bu itibarla reddet-

mek bazen Allah’n nasip ettii tevfk veya baarszlk gibi istidada

göre gerçekleir. Allah nefisleri bedenlerin üzerinde hükümdar klm,
onlara âlemde kimseye verilmemi bir özellii vermitir ki, bu özellik,

‘parçalar’ mesabesindeki halklarnn kendilerine itaat etmesidir. Bu

parçalar, yani organlar ve güçler, herhangi bir ekilde kendilerine kar
gelemez; yönettikleri kimselerin kendilerine bitiik olmad dier

hükümdarlarn emirlerine ise bazen kar gelinebilir. Nitekim söz

konusu hükümdarlar da gerçek hükümdar olan Hakkn peygamberle-

rin diliyle gönderdii emrine bazen kar çkarlar, bazen itaat ederler.

Bu balamda peygamberlerin onlara gönderilmeleri ve yönlendirilme-

leri, kendilerinin hükümdar olduklarn gösterir. Allah onlar hüküm-

darlkta kendi mertebesine yerletirdiinde unu anladk: Bu durumu

gerektiren bir münasebet olmasayd, Allah onlar kendi mertebesine

yerletirmezdi. Öyleyse münasebet, yaratltaki ilkededir. Bu ilke

‘Ona ruhumdan üfledim ayetinde belirtilir. Demek ki Allah bu ruhu

görevlendirmi, hükümdar klm, halifesi olarak atamtr. Halifelerin

bir ksm -Firavun vb. gibi- kendisine kar çkm, bir ksm O’na

kar gelmemilerdir. Her halükarda peygamberler ancak valilere (dü-

ünen nefs) gönderilmilerdir.

Bu vekil hükümdarlardan da Allah’a bir elçilik yönelmitir. Bu

itibarla onlar, üzerlerinde görevli olduklar kimseleri tedbir ve yöne-

timlerini destekleyecek hususlar Allah’tan talep ederler. Bu durumda

el-Melik (Hükümdar) ‘hükümdarn hükümdar (melikü’l-melik veya

melikü’l-mülk, mülkü’l-mülk)’ haline gelir: (Elçilik) Allah’tan onlara

ve onlardan Allahla dönüktür! Elçilik Allah’tan Allah’a iken elçilik de

ancak kendisinden kabul edilmitir. Çünkü onlar Allah’n ruhundan
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var olmu, O’nun kendisinden meydana gelmilerdir. Burada, yani

onlarn Allah’n emrine kar çklaryla ilgili baz iler ve srlar vardr.

Bu durum çocuun babasna veya kölenin efendisine kar çkmasna

benzer. Efendi köleye mal ve mülk verdiinde, yaplan iyilie ramen

onu yok ermeye çalr, tek bana mülkü elde edebilmek için onu

öldürmeye teebbüs eder. Bu durum fiilleri -gerçekte Allah’a ait iken-

kendilerine irca etmede vukua gelir. Onlarn arasndan Allah’n raz

olduu ilere erdirdii kimselerin yapabildii ise fiillerde ortakl

kabul etmekten ibarettir ki, bu da ‘gizli irk’ demektir. Allah onlara

La-havle ve la-kuwete illa billahi’ (Allah’tan baka güç ve kuvvet sa-

hibi yoktur) ve
‘Ancak senden yardm dileriz’

37 demeyi rahmetiyle em-

retmitir. Allah Hakim olduu için bu ifadesi yeterlidir.

Allah insanlardan böyle bir irkin ve iddiann çkacan bildii

için, iddialarn onaylamak üzere, Allah’tan yardm dilemeyi kendile-

rine emretmitir. Bu sayede bu iddia Allah’n emrinden meydana

gelir. Bizim gibiler, gerçei bilmeyenlerin aksine, bu iddialar ‘ibadet

etmek’ maksadyla söyler ve bunda srar ederler. Allah’n kullar adna

böyle bir durumu onaylamas, gayretinden kaynaklanr. Kullar da bu

iddiay ibadet olarak dile getirir ve kendisine döndükleri gün bunu

söylerler. Toplanma yeri demek olan o gün mülk. Bir ve Kahhar Al-

lah’a aittir. Böyle bir gizli irk orada insanlara sorulduunda, öyle

diyecekler: ‘Bize kendinden yardm istemeyi Sen emrettin. Demek ki

bizim sahip olduumuz bir gücümüzün olduunu ispat ettin. Bunun-

la birlikte o güç endendir. Üstelik o güç yardmnla fail ve etkin hale

gelir. Bu nedenle Senden kuvvet istedik, çünkü Sen metaneüi olan ve

kuvvet sahibisin.’ Allah, kuvvederinin kaynann Allah olduunu

söylerken ve bulunduklar mahallin özellii nedeniyle güçlerinin eksik

olduunu ifade ederken onlar tasdik eder. Bu yerin özellii nedeniyle

onlardaki kuvvet lâhî iktidar gibi etkin olamam, onun etkili olmas

lâhî iktidarn yardmna bal olmutur. Çünkü acizlik, korkaklk,

cimrilik yaratlmn zati özellikleridir ve onun yaratlndan ayrlmaz-

lar. Yaratlmn asl
‘nsan korkak yaratlm, kötülük ona temas ettiinde

korkar, iyilik ulatnda cimri kesilir’
8*

ayetlerinde belirtilir. Bu itibarla
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insan deiip de cesur davrandnda, bu cesaret, ona yardm edilme-

sinden, mertebesinden, kazanmdan (iktisap) ve Allah’n ahlakyla

ahlaklanmasmdan kaynaklanr. Çünkü insan gerçekte Allah’tan bir ruh

olarak meydana gelmi ve böylece ‘parça’ ona etki etmitir. Bu durum

tuzdan veya acdan veya baka bir nitelikten meydana gelen bir parça-

nn suya tesir etmesine benzer; hâlbuki su hüviyeti itibaryla tatl ve

ho olarak aym niteliktedir. te bu parçann insandaki tesirine bak-

nz! Ayn durum cisimlere üflenen ruhlarn mukaddes ve temiz bir

ilkeden meydana geliinde geçerlidir. Parçann taycs olan mahallin

mizac temizse, ruhun temizlii artar; temiz deilse onu kirletir ve

kendi mizacnn hükmüne dönütürür. Allah’m peygamberleri -ki

halifelerdir- insanlarn içinden en temiz idrak araçlarna sahip olanlar-

dr. Onlar, masum kimselerdir. Bu nedenle de temize ancak temizlik

ilave ederler. Onlarn dndaki halifeler ise ksm ksmdr: Bir ksm
hal, fiil ve sözde onlara varis olanlar iken bir ksm temizlie zarar

veren günahkârlardr; bir ksm bozulmay artrr, onlar münafklar-

dr; bir ksm tartmac ve kavgacdr, onlar kâfir ve müriklerdir.

Allah kendisine kar çkp ‘ilah’ olarak kendi anlaylarna göre ortaya

koyduklar baka bir ilaha dayandklar için cezalandrd bu insanla-

rn mazeretleri olsun diye onlara ‘içlerinden’ peygamberler gönder-

mitir. Onlar taptklar eyleri ilah sayarken kendilerini de yalanlarlar,

çünkü ilah yaratlan bir ey olamaz. Fakat onlar bu anlaya sevk eden

düünce sahih bir ilkeydi: Onlar Allah hakkmdaki görülerde ortaya

çkan fikir ayrlklarn müahede etmilerdi. Bununla birlikte bütün

insanlar Allah’n mutlak birliiyle O’nun vahdeti ve kendisinden baka

ilah olmadnda görü birliine varm, ardndan lah’n mahiyeti

hususunda görü ayrlna dümü, herkes nazarî düüncesinin sonu-

cuna göre bir kanaat ileri sürmü, ilahn ancak bu hükme sahip kimse

olabilecei kanaatine varmtr. Hâlbuki o kii ‘ilah’ dediinin kendi-

sinin kabul ettii ve yaratt bir ey olduunu anlamam, kendi için-

de ve itikat diye isimlendirdii inancnda yaratt bir eye ibadet

etmi, böylece insanlar ilah hakknda pek çok görü ayrlna dü-

mülerdir. Tek bir ey ise kendiliinde farkllamaz. O halde tek
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ilah’n bu görülerden ya birisine göre olmas gerekir veya onlarn

hepsinden farkl olmas gerekir.

Durum böyle olunca insanlarn; talar, aaçlar, yldzlan, hay-

vanlar vb. yaratlmlar ilah edinmeleri kolay olmu, bu durum onla-

ra tesir etmitir. Böylece her grup kendisine hâkim düünceye göre bir

ilah benimsemitir. Nitekim Allah hakknda görüler ileri sürenlerin

durumu da öyledir. Binaenaleyh kendileri farknda deilken bu ilke-

den onlara yardm gelmitir. Yaratlm olmayan ilaha tapan kimse

görmezsin. Bu itibarla insan nefsinde ibadet ettii eyi yaratr, onun

üzerinde hüküm verir; hâlbuki Allah hüküm verenin ta kendisidir:

Akl O’nu zabt edemez veya O’nun adna hüküm veremez; bilakis iin

banda ve sonunda yaratklar hakkndaki emir ve hüküm Allah’a

aittir. O’ndan baka ilah yoktur. O her eyin ilah ve her eyin hü-

kümdardr.

Bütün bunlar, el-Bâis isminden ortaya çkar. el-Bâis ismi Allah

hakkndaki inançlarna, düüncelerine göre insanlarn bâtnlarna dü-

ünce elçilerini gönderirken onlarn zahirine nebi, nebilik ve risalet

gibi ifadelerle bilinen elçileri gönderir. Akll insan Allah hakknda

kendi nezdinde bulunan inanc O’nun katndan gelen peygamberlerin

bildirdikleri vahiy nedeniyle terk eden kimsedir. Peygamberlerin ge-

tirdikleri bilgiler fikir elçilerinin insann bâtnna getirdii bilgilerle

uyuursa, bu uyuma nedeniyle akll insan Allah’a ükreder; peygam-

berin getirdii bilgiyle düünce elçisinin hükmü arasnda görü ayrl-

ortaya çktnda ise zahirdeki peygambere uymak ve bâtnn pey-

gamberinin belasndan ve afetinden uzak kalmak arttr. Böyle yapar-

san -Allah'n izniyle- saadete erersin. Bu sözler selim akl sahibi kabili-

yetli herkese yönelik nasihatimdir: ‘De ki Rabbim bilgimi artr.'
89

‘Allah

hakk söyler ve doru yola ulatrr'
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EL-HAKSMNN MERTEBES
el-Hak lahi smi

Hakk Hak ilefani klar ve ispat ederim 1

Hak yokluk ve ispat arasndadr

Varlk ve hikmetinin srr olmasayd

Uzza’ya veya Lat'a ibadet edilmezdi

Beni kendileriyle snrlad bu eyler var ya!

Onlarla mutlu olunur, imdide ve gelecekte

Mazi gittii yerdedir

Onun yannda hastalk veya afet yok

Yemin olsun ki: Nefsim onu yükümlü tutam bilseydi

Geçmi olan geri gelseydi sevinmezdi

Bu mertebenin sahibi Abdulhak diye isimlendirilir. Allah öyle

der:
cHakkn ötesinde dalaletten baka ne vardr

?

m
Kastedilen yaratlm

olandr. Dalalet hayret demek iken Hak (ve hakikat) vastasyla dalale-

tin hükmü ortaya çkar.

Varln kendisi gerçek bir nur

Yaratlmn varl ona tabi bir gölge

Hak varln kendisiykcn halk (yaratlm) O’nu mudaldkla snr-

lamtr. Bu itibarla halk snrl bir kayt demektir. Öyleyse ancak ona

ait ve onunla gerçekleen bir hüküm olabilir. Hak hüküm verendir ve

O ancak Hak ile hüküm verir. Öyleyse Hakkn (kendisiyle hüküm

verdii) Hak yaratlmn ta kendisidir. Nasl da yüz çevirirsiniz? Ger-

çek bizim söylediimiz gibidir. Halk diye isimlendirilmi olmas,

kendisinden yaratlm olan eye baldr. Bu itibarla halk yenidir ve

yaratmalm hakikati kendisinde ortaya çkar. Çünkü bir açdan bakar-

sn ve ‘Haktr5

dersin; bir açdan bakar ve ‘halktr’ dersin. O ise ken-
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dinde ne Hak ne Haktan bakasdr. Binaenaleyh Hakkn veya halkn

isim olarak verilmesi, adeta bir farkllk ve ihtilaf demektir. Bu hüküm

ona baskn gelmi, halk diye isimlendirilmi, Hak ise Hak ismiyle

yegâne kalmtr. Çünkü Hak bizatihi zorunlu varln sahibiyken

yaratlm olan O’nun vastasyla varlk zorunluluuna sahiptir. Bura-

da ‘bakas’ ile demiyorum, çünkü baka denilenin -hükmü olsa bile-

varl ve hakikati yoktur. Bu itibarla baka hükmü olup da hakikati

olmayan nispetlere benzer.

Allah göü ve yeri Hak ile yaratm, Kur’an’ Hak ile indirmi,

Kur’an Hak ile inmi, Kur’an Hak ile ve Hak için inmitir. Yaratlm-

ta yaratlm hayrete dümütür, çünkü o gündüzün kendisinden çekip

çkartld gecedir. Bir anda hayrete dümü halde karanlkta kalrlar.

Artk doru yolu bulacaklar bir a sahip olmayan aknlardr.

Hâlbuki Allah karann ve denizin karanlklarnda kendisiyle doru

yolu bulacak kimseler için yldzlar yaratmtr. Bu, seçkin ve sradan

insanlarn karanlklara bakdr. Onlar görmezler, ‘Sardrlar, kördür-

ler, onlar düünmezler.’
91 Bu nedenle bazen öyle derler: ‘Biz biziz, O

O’dur.’ Bazen öyle derler: ‘O biz, biz O’yuz.’ Bazen öyle derler: ‘Ne

biz saf olarak biziz, ne O, O’dur .’ Allah da bilgi ve marifet itibaryla

yaratklarnn en seçkini olan peygambere söyledii ‘Attnda sen at-

madn, fakat Allah att’
92

ayetiyle hayretlerinde o seçkinleri tasdik eder.

Bu ayene Allah ispat ettiini ve ohmladn olumsuzlamtr. Bu

hitap karsnda sradan insanlarn yeri nedir ki? O halde Allah’ bil-

mek hayret demek olduu kadar yaratklar bilmek de hayret demek-

tir. Allah’n zat hakknda düünmek yasaklanm, düünme yaratkla-

ra yönlendirilmitir. Binaenaleyh hidayete erenler, yaratlmlar hak-

knda düünenlerdir. Çünkü Hadi O’dur ve zaten hidayet etmitir.'

Körlük ise Hakka dair düünmek demektir. Böyle bir düünme yasak-

lanm, Allah onu sapknlk ve dalalet yolu saymtr. Bu hitap, akl

sahiplerinin kendisiyle yükümlü olduu, fakat cem’ ve vücûd ehline

hitap etmeyen bir hitaptr. Seçkinler O’nu bilmek veya bir bilinen

hakknda bilgi edinmek üzere düünmemilerdir. Allah sadece onlarn

(idrak) mahallerini hazrlamalarn ve kalplerini temizlemelerini iste-
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mitir. Bu hazrlanma neticesinde Allah onlara fetih ihsan eder veya

kendi katndan onlara fetih ulatrlmasn emreder. Onlar da içlerinde

gizlemi olduklar hususta pimanlk duyarlar, çünkü onlar lâhî fetih

vastasyla ulam olduklar eyi müahede ederler ve görürler ki:

Hakikat kendisinden ayrldklar eyin ta kendisi imi! Bu durum

onlarm imanlarn ve Allah’n hükmüne teslimiyetierini artrr. Bu

mertebeden u husus ortaya çkar: Bâtl, hakikatin üzerine atlp da

onu yok ettii bir eydir. Üzerine hakikatin atlmasyla bâtl bir anda

yok olur ve gider. Ancak hakikati olan veya hakikati olduu zannedi-

len bir ey yok olabilir. Binaenaleyh ister hayalde ister hayalin dnda
olsun, bâtln da bir varlk mertebesi bulunmaldr. Hiç kukusuz her

durumda ona inayet edilmitir.

Sonra, Allah hakkndaki hayretin en büyük nedenlerinden biri de

udur: Hak mutlak varlk sahibidir ve bu nedenle de sabittir. Bununla

birlikte tecelli surederi de hiç kukusuz haktr.

Onlarn sübûtyok, bekalar da yok

Onlarm kavumas var, bedbahtlklar yok

Hakkn tecelli ettii her suret ortadan kalktnda, artk bir daha

geri dönmez ve yenilenmez. Kaybolma ve gitmek giden eyin kendi-

sinden baka bir ey deildir. Peki ‘nereye gidiyorsunuz?’ Acaba

Hak’ta bâtl veya bâtl olan bir ey mi var? Sureti götüren ey öteki

suretin onun üzerine atlmasndan baka bir ey deildir. O da karde-

inin gittii ve ortadan kalkt gibi gider. Suret gelii bakmndan

hak iken gidii bakmndan bâtldr. Binaenaleyh suret ortadan kald-

ran-ortadan kaldrlan eyin kendisidir. Bu nedenle Hakkn görüleme-

yeceini söyleyenler doru söylemitir, çünkü Hak kaybolmaz ve

gitmez. öyle ki: Suretler bizim suretlerimiz ise biz kendimizi görmü

oluruz. Biz ise bâtl deiliz. Biz kendimiz nedeniyle ortadan kalktk.

Öyleyse biz Hakkz, çünkü Allah bizi bizim üzerimize salar. Demek ki

lizerknize gelen ey bizden gelmitir. Allah hakk (bâtl üzerine) salar-

ken kul lâhî hüküm nedeniyle ortada durur.
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Benim ve O’nun varl

Beka ve sübût sahibidir

O’ndan ve benden hayat bulur

Veya O’ndan ve benden (dolay) ölür

O’nda bir iddia olmaz

Çünkü O’ndaki kaybolmaz

O’ndan olan hayat sahibi

Veya O’ndan olan ölür

Hayrete dütüm O’nun ve bizim hakkmzda

Biz susmu dilsizleriz

Allah için gda oldum

O da benim için gda

î devreder durur

Hakkndaki bilgim bu benim

Kaybolan ve yiten bir eye itimat etmemelisin, çünkü ondan eline

bir ey geçmez. Sen sadece kendine itimat et! Çünkü kendine döne-

ceksin ve bütün iler Allah’a dönecei gibi sz de Allah’a döneceksiniz.

Bu hakikat nedeniyle Allah adamlarndan birisi ‘Ene Allah (Ben Allah-

'm)’ demitir. Onu mazur saynz, çünkü insan -hakikatine göre deil-

ona gelen tecellinin hükmüne göre hareket eder. Ona tecelli eden ise

kendinden bakas deildir. Onun halini kendine brak ki selamete

eresin! açkladm gibidir. ‘Doru yol Allah'a varr’ ve ‘Allah dile-

seydi herkese hidayet ederdi,’
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VEKÂLET MERTEBES
• •

el-Vekil ilahi ismi
• .

Benim vekilim ‘ben vekilim’ diyen

Bilir ki O’ndan söz ediyorum

Kalbimle O'nu görsem bile

Doma ve batma olmazd .

Fakat gözümle görüyorum O’nu da

Bu nedenle hayret ve kaybolma oluyor

Bu mertebenin sahibi Abdülvekil diye isimlendirilirken bu lâhî

isim vastasyla yaratlm adna mülk ve sahiplik ortaya çkar. Çünkü

biz Allah’ ancak bize mahsus ilerimizde tasarruf etsin diye vekil et-

tik. Biz O’nun bizim hakkmzdaki bilgisinin kâmil olduunu biliriz

ve Allah bizden bizim kendimiz hakknda bilmediklerimizi bilir. Bu-

nunla birlikte Allah’a kendi hakkmzdaki bilgiyi veren ise bizzat biziz.

Binaenaleyh biz sübût halinde Allah’a kendi hakkmzdaki bilgiyi

verdik. Öyleyse biz, bilen ve cahil olanz. Allah ise cehaleti olmayan

âlimdir ve bu nedenle de O acele davranmayan hilim sahibidir. Allah

mühlet verir, fakat ihmal etmez. Biz ise acele davranrz. O bizim

acele davrandmz ve hakknda acele ettiimiz ii bilir. Bu, ecelin

bitmesi demektir. Hâlbuki ecelin ksa süreli olan ve uzunu

O’ndandr; hepsi sonsuza kadar ve kesilmeyen bir akla belirli bir

ecele doru akar. Hak her gün bir iteyken biz de var olma ve yok

olu arasnda sürekli bir yeni yaratltayz. Bütün bunlar, bir cevher

üzerinde sürekli yenilenen hallerdir ve tükenmez hükümleri yadsma-

yz. Onlar, Allah’n kelimeleri ve yaratt eylerdir; O’nun kelimele-

rinde deime olmayaca gibi Allah’n yaratnda da deime olmaz.

Deitirme Allah’a aittir. Biz Allah’n kelimeleri ve O’nun yaratt

eyleriz. Bu vekil (edindiimiz) Hak, bize bizdeki tasarrufunun O’na

kendimiz hakknda verdiimiz bilgiye bir ey eklemeyeceini bildir-

mitir. Zaten vekil onu vekil edinenin hükmüyle hareket eder ve dola-
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ysyla ancak izinli hususlarda tasarrufta bulunur. Bu itibarla vekil

mutlak hüccet sahibidir, çünkü o kendine havale edilen ilere ekleme

yapmaz. Zaten eklemeyi kabul edecek bir ey de yoktur! Vekile ‘niçin

bunu yaptn?’ derse, sana seni gösterir ve yadrgadn ii yapmasnn

sebebinin kendin olduunu görürdün; üstelik sana inkârn da göste-

rir. Senin onu inkâr etmen gereklidir. Öyleyse senin de mazeretin

vardr, onun da!

Bir vekili knama

Onu vekil atayan kna

Hatta onu da knama

Hakikat onun mücmeli

Benim varlm O’na bal

Bizler O’na aidiz

Benim için ortaya çktnda

Bütün âlem O'nun ihsan

Benim ilahm bunu bilir ,

Onu tafsil bana bal

Kim peygambere itaat ederse, hiç kukusuz, Allah’a itaat etmitir,

çünkü onu kullarn üzerinde vekil klan Allah’tr. Peygamber de emir

vermi, yasaklam, onu vekil atayan Allah’n kendisine gösterdii

üzere tasarrufta bulunmutur. Biz de kendisinin emriyle ve tahsisiyle

Allah’ vekil atadk. Emre gelirsek, Allah ‘O'nu vekil edin’ diye emre-

derken bu konudaki tahsis ise ‘Benden baka vekil edinmeyin’ ifadesi-

dir. Peygamber vekilin vekili olduu kadar ayn zamanda Allah’n

emriyle O’nu vekil edinenlerdendir. Demek ki o da bizden olduu

gibi üzerimizde vekilin (Allah) vekilidir. Vekil atayan kiinin vekile

itaati gerekir, çünkü vekile itaat ederken ancak kendisine itaat etmi-

tir. Vekil müvekkilde ancak belirlediimiz ekilde tasarruf eder. Bina-

enaleyh vekâlet mertebesi ilâh bir mertebedir ve hayatn âleme yayl-

mas gibi -bu nedenle âlemdeki her ey canldr- bütün âleme yayl-
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mtr. O halde âlemde vekil olan ve vekil edinenden baka kimse

yoktur. Sözüyle Hakk vekil atamayan kii haliyle O’nu vekil atar ve

susturucu delil ona kar ortaya çkar. Sözüyle O’nu vekil atarsa, yine

susturucu delil ortaya çkar; çünkü vekil, müvekkilin havale ettii ii

dnda tasarrufta bulunmam ve müvekkil diledii üzere onu vekil

yapmtr. Allah (O’nu) vekil edinen (yükümlülere) kendisinden teb-

lii ulatrmak üzere peygamberlerini vekil klmtr. Peygamberler

onlara ‘unu yapmanz maslahatnzadr, undan kaçnmanz lehinize-

dir’ diye Allah’tan tebli ederler. Onlar emirlere uymakla insanlarn

mutlulua ulaacan ve azaptan kurtulacaklarn bildirirler. Vekil

edinilen Hakkn vekili olan (peygamberin) emriyle hareket eden mü-

vekkil, hiç kukusuz, kurtulua ermi, saadete ulam, iki eliyle bütün

hayrlar toplam, ellerini hayrla doldurmu demektir. ‘Ey iman eden-

ler, Allah’a ve peygamberine size hayat veren bir ie sizi çardklarnda

icabet ediniz.'
9*

Hiçbir vekili suçlamaynz veya onu knamak için yol

aramaynz. Onun koyduu snrda durun, ona verilmi söze uyun!

Bu mertebe teslim ve ileri havale etme mertebesidir. Sen ise bi-

çare bir kanatsn. Allah seni kendi suretinde yaratm, sonra eriat

kld hususlan sana giydirmi, sen yasak konulan ve emir alan bir

memur haline geldin. Bunun ardndan senden ayrcaln çekip alma-

snn yol açt krkl onarmak üzere öyle demitir; ‘Allah sizi ve

amelleritizi yaratmtr.m Sonra cezalandrmakla seni yeniden krm-
tr. Çünkü Allah sana ancak bilgisine göre davranm, bilgisi de en-

dendir. te biçarelik bundan ibarettir. Çünkü kanadn krlmas

onarmadan sonra gerçekleen krlmadr. Onarma ancak krlma üze-

rinde gerçekleir. Asl ilke krlmann olmaydr ki, ‘salk’ demektir.

Bununla kastedilen surettir. Dikkatini çektiim hususu örenmeli, bu

hususta Allah’tan hayr dilemelisin. Bilgi ancak zevkten meydana ge-

lebilir.

Hasreti bilen ona göüs gerendir

Sknty ancak onu gören anlayabilir
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Bu mertebe hakknda bu kadar açklama bilgilerini kullanan kim-

se için yeterlidir. ‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

KUVVET MERTEBES
el-Kavi lahi smi

el-Kavi rüknümü güçlendirendir

Böyle olunca zayfla deer vermem ben

Bana varlmn ileri güç gelince

Onlar kolaylatracak kimdir?

Her bakmdan itaat edilen bir külüm ben

Dilediime itaat edilir; ben güçlûyüm

Ben tek olan kiiyim

Ben O'nun katnda Ruhu’l-emin’im

Bana açklad ki: O’nun meiyeti

Benim meiyetim; bana ait olan dile gelmez

Bu mertebe kark bir mertebedir ve sahibi Abdülkavi diye isim-

lendirilir. Allah kendisini kuvvet sahibi olmakla nitelemitir ve bu

ifadede bir mücmellik vardr.. Bu isim Himyerî bir isimdir. Bunun

anlam kuvvet sahibi, yani bizde bulunup da kendimizde bulduumuz

kuvvetin kuvveti Allah’ndr. Ayn zamanda biz kendimizde zayflk da

buluruz. Bu nedenle bizdeki kuvvet, yaratlm kuvvettir. Ayette
‘

Sizi

zayflktan yaratt
’95

der. Allah bizi bu özellik üzere yaratt. Nitekim

göklerde, yerde olan her eyi ‘kendi katndan’ olmak üzere bize amade

klan da O’dur. Allah âlemi kendinden ve kendi üzerinde -aladysan-

ina etmitir. Sonra, çocukluk halinden gençlik haline geçirme süre-

cinde, zayfln ardndan bir kuvvet yaratmtr. Kuvvetin ardndan

da bir zayflk ve yallk yaratmtr ki bu, tekrar asla dönmektir. Ya-
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llk ayette kerem diye ifade edilir ve kocalmaya iaret eder. Acaba bu

zayflk kendisinden yaratldmz ilk zayflk mdr ve kuvvet orada

mdr? Birinci yönetici öteki yöneticinin ayndr. O Evvel vc Ahir’dir

(ilk ve son); vasat ise zahir ve bâtnda kendisinden meydana gelen

iddiann bulunduu yerdir. Allah’n ilk yaratl ile tekrar o yaratla

dönüü görmeyi nasip ettii insan iddiada bulunmaz. Kuvvetin ba-

langçta veya sonda zikredilmediini görünce, kendisinden yaratlm

olduumuz zayfln anlamn inceledik: Onun yaratlta bamsz
(müstakil) olmamak anlamna geldiini anladk. Binaenaleyh ‘imkan’

özelliimiz nedeniyle yaratla kabiliyetli olmakla yardmmz olma-

sayd, yaratma olmayacakt; imkânsz olan yaratlmaya kabiliyetli

deildir.

Yardm yaratlmaya kabiliyetli olmak ve istidat vesilesiyle gerçek-

letii için, iktidarn zorlayc olmadn anladk. Binaenaleyh (ba-

langçtaki) zayflk, bu zorlamann olmaydr. Demek ki Allah bize

kendi ‘eriat’ olan bir hükmü eriat yaparak kudreti icra ederken

O’ndan yardm dilemeyi emretti. Nitekim yaratla kabiliyetli olma-

mzla da O bizden yardm istemitir. Böylece söz konusu zayfln

bundan ibaret olduunu örendik. Sonra Allah bizim admza müsta-

kil olmayan bir kuvvet yaratt. O halde gerçekte kuvvet ancak topla-

mn (mecmu’) hakikatiyle tezahür eden bir eydir. Allah kuvvet ve

güç sahibidir, çünkü O kendisi nedeniyle varl zorunlu olandr. Biz

ise -kendimiz nedeniyle deil- Allah sayesinde varl zorunlu olanz.

O bizi bir zayflktan yaratm olsa bile, bizde bir kuvvet yaratmtr.,

O kuvvet olmasayd, bizi amel yapmakla veya yasaldan terk etmekle

yükümlü klmazd. Çünkü nefsin bir eyi terki, arzusundan uzakla-

mas demektir. Bu itibarla kuvvet amel etmeyi ve terk etmeyi içermi-

tir.

Biz güçte eit bir halde bulunuruz

Bir iftira veya kuku yok bunda

Fakat varlmdaki asl O -

Benim varhm-baki deil
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Çünkü enler vastasyla fani klar Allah

O fena edicidir her daim

Allah yall dünya hayatnda bilkuvve, ahirette ise bilfiil nur

yapm, yall kendisine döndüümüz zayfla bititirmi, bu yal-

lk nuruyla söz konusu zayfln nekre (belirsiz) zikredilmesiyle bir-

likte ikinci olmadn göstermitir. Benzer bir durum ‘
Güçlükle bera-

ber kolaylk vardr, güçlükle beraber kolaylk vardr’96
ayetinde ‘güçlük’

anlamndaki ‘usr’ kelimesinin belirsiz, ‘yüsr (kolaylk)’ keLimesinin ise

belirli gelmesinde vardr. Yani baka bir kolaylk daha vardr demek-

tir. Böylece kendisinden çkm olduumuz yolun aynsndan ilk zayf-

la döneriz. Baknz! Allah ‘Sizi annelerinizin karnlarndan hiçbir ey

bilmiyorken çkartmtr*97
der. Baka bir ayette ‘Ömrün en yal haline

döndürülen kimse ...
m

diyerek bizi döndürülmekle nitelemitir; bu
• •

dönü birinci zayfla dönmektir. Ömrün en yal (erzeli’l-umr) bi-

zim için kendisinde bilginin bulunmad dönemdir.. Allah ‘Ta ki bilgi-

den sonra bir ey örenmeyesiniz diye...’
99

der. Demek ki ya bilginin

ilavesi engellenmi veya yallk halinde insann ar yalla maruz

kalmas nedeniyle bilginin yoksunluudur. Çünkü dünya insanla ha-

miledir ve herem, yani yallk hali onun doum aydr.. Bu doumla

birlikte yeryüzü insan karnndan çkartarak ahiret menzillerinin ilki

olan berzaha dourur. nsan orada dirüi gününe kadar bir çocuk gibi

büyür. Dirili günü (dünyadaki) krk ya snr demektir ve krk ya

lâhî iler hakknda en kâmil bilgiye sahip kimseler olan peygamberle-

rin peygamber olarak gönderilme vaktidir. Böylece onlar ikram yur-

dunda artk ardnda zayfln bulunmad gücü elde ederler. Bu

sayede onlardan dünya hayatndayken hayallerinde mana olarak olu-

an eyler orada maddi-duyusal olarak meydana gelir; bazen -özel bir

durumla ilgili olarak- duyudaki bir ey hakknda kudret kendilerinde

bulunabilir. Buna misal olarak, ayaa kalkmak isteyip kalkan insan

veya yazmak isteyip de yazan verebiliriz. Kendisine duyuda gerçekle-

tirmek üzere güç ve kudret yetirilemeyen bir eyi ise insan kendi haya-

linde meydana getirebilir. Hayalde meydana getirilen söz konusu ey
ahiret hayatnda duyulur olarak histe meydana gelir. O eyin varl
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alda göre imkânsz olsa bile, hayalde gerçeklemesi imkânsz olmad
gibi duyuda da gerçeklemesi imkânsz deildir. Çünkü hayal gerçekte

duyunun mertebelerinden biridir ve bu nedenle manalar surederi

itibaryla duyulurlara katarak muhali (imkânsz) duyulur zanneder.

Söz konusu ey ahirette veya Allah’n diledii bir yerde duyulur

(mahsûs) olarak meydana gelir. Bu nedenle ahirette meydana gelmi-

ken dünyada böyle olmamtr. Hayal duyunun son derecesinde bulu-

nur; çünkü o imkânsz veya baka eylere giydirdii suretleri ancak

duyudan elde eder. Bu nedenle hayal nerede bulunursa, her zaman

duyudan sonra gelir, bunun farkna varmalsn!

mkânsz duyulura katp gözlerle alglanmasn salayan bir ey-

den daha güçlü kuvvet olabilir mi? Buna misal olarak iki mekândaki

cismi verebiliriz. Onun dünyada tahayyül edilmesiyle ahirette gerçek-

lemesi birdir. Bize göre varlkta imkânsz mümküne katmaktan daha

kolay bir i bilmediimiz gibi mümkünü imkânsza katmaktan daha

güç bir ey bilmeyiz. Bu, mümkün olsa bile, bilinenin aksine bir du-

rumun gerçeklememesi demektir. Mümkünü imkânsza katmak bu-

dur. Bu sayede akla göre ‘mümkün’ dediimiz bir ey hakknda yine

akla göre ‘imkânsz’ deriz. Bu durumda mertebeler birbirine girer,

imkânsz mümküne, yani onun merrehesine, mümkün de imkânszn

mertebesine katlr. Bunun nedeni halkn (yaratlm) Hak ile ve Hak-

kn halk ile tecelli ve lâhî ve kevnî isimlerle tedahülüdür. Bu itibarla i

bir açdan Hak bir açdan halktr. Her varlk O’ndan meydana gelmi-

tir. ilahi mertebe ise halkta Hakkn hükümleri ile Hakta halkn hü-

kümlerini bir araya getiren mertebedir (cami). Böyle olmasayd, Hak

kulun kendisini kzdrmasyla veya öfkelendirmesiyle öfkelenen, kzan,

raz ettiinde ise raz olan diye nitelenmezdi. Hak kulu kzdrr, öfke-

lendirir, raz eder. Sradan insanlar bunu bilir. Bu bilgi iç içe girme ve

tedahül bilgisindendir ve kuvvetin hükmünün varl olmasayd böyle

bir ey olmazd. Çünkü zayflk güçlü bir engeldir! Kuvvetin hükmü-

nün zayfla nasl ilediine bakmalsn! Zayfl pekiip hareket

edemez hale geldiinde, kuvveti zayfla nispet eder ve onu zddyla

nitelersin. Buradan Ebu Said el-Harraz’n ‘Allah' neyle bildin?’ diye
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sorulduunda verdii u cevabn anlamn örenirsin: ‘Allah' iki zdd

birletirmesiyle bildim.
5
Sonra u ayeti okumu: ‘O evveldir, ahirdir,

zahirdir ve bâtndr .’
100 Kuvvet ile zayflk güçlenirken daha güçlü olan-

la kuvvet zayflar. En güçlü ile güçlü arasndaki fark, en yakn ile ya-

lan arasndaki fark gibidir. En yakn olan yakn iken yakn olan en

yakn deildir; en güçlü olan güçlü olsa bile güçlü olan herkes en

güçlü deildir.

Bu mertebe hakknda yeterli ölçüde açklama yaptk. ‘Allah hakk

söyler ve doru yola ulatrr.’

METANET MERTEBES
el-Metîn lahi smi

unu desen sahih bir söz söylersin

Ben kavi (güçlü) ve metinim

unu desen yanl olur:

Ben zayf ve çaresizim

Baka bir iir:

Metanet öyle bir hal ki bilmez onu

Manalarnda vecde gelenden bakas

Allah'n kuvveti gören için onu izhar eder

Hükmü ise her daim onu görende

Onunla rüknüm güçlenince bizim için birinci olur

Benim hakikatim ise O'nun kincisi

Doan klar ehillerine tecelli etmi

Onlara bakanlar için apaçk bir ekilde
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Bu mertebenin sahibi Abdülmetîn diye isimlendirilir. ‘Allah rzk

veren, metanet ve huvvet sahibi olandr.’
101 Bu isim sahip (zü) ve hüve

(o) zamirleriyle birlikte merfu olarak sfata eklenmitir. Metin

sübûtun gerektii bir hususta temkini ve arl nedeniyle sarslma-

yan ve sendelemeyen kimse demektir. Allah hakikatin böyle bir meta-

nete sahip olduuna dikkat çekerek herhangi bir insann öyle bir

zanda bulunmasn geçersiz klmtr: ‘Suretler tecelli nedeniyle baka-

lap deitiinde, ilâh isimler farkllatnda, her biri bakasma ait

manay gösterecek ekilde lâhî isimler çoalp türlere ayrldnda,

her suret öteki suretin vermedii bir sureti verdiinde veya cevher

deitiinde, bu deime nedeniyle isimlendirilen de deiir.’ Allah

metanete sahip olduunu belirterek, gerçein ortaya koyduumuz

bakalamadan, deimeden durduunu veya ayn- sabitenin baka-

lama kabul etmeksizin kendi mekânnda bulunduunu bildirmitir.

Bu durumun hükmü en çok Allah hakkndaki inançlarda ortaya çkar.

Çünkü bir kii teorik düüncesiyle Allah’a inandnda, teorik düünce

sahibinin inancna onu bozacak kuku gelebilir. nsann kabul ettii

ilahn özellii metanet ise ona gelen kuku tesir etmez ve geldii ma-

halli boaltarak kendisine tesir edecei baka bir ilah aramaya geçer.

Metanet ancak güç ve kuvvet sahibi Hakka ait olabilir. O hakikati

arayan, talibin içinde kendisine dayanmak üzere bulduu Ilah’tr. Bu-

nunla birlikte O’nun ne olduunu bilmedii kadar metanet sahibi

olduu için de teorik düüncesiyle onu kendi inanç mahalline taya-

maz. Öyleyse lah’n metaneti perdesi demektir ve bu nedenle bilin-

mez. Kulun kalbinin sdrm olduu Hak, kukularn tesirlerini

kabul eden Haktr.

Böylece Allah’n niçin el-Metîn diye isimlendirildiini örendin.

Bu garip bir bilgidir. Metaneti nedeniyle kendisine istinat edilir. (Var-

lklarnn yoklua) tercih edilmesi gereken bütün mümkünler, O’na

dayanr. Dayanlan eyi bilmek ise bilmemenin ta kendisidir. Bununla

birlikte O’nun bilinmedii de bilinir ve böyle olmas zorunludur. Hz.

Ebu Bekir öyle der ‘drake ulamaktan acizlik bir idraktir.’ Bu bilgi

metanet sahibi Allah’ bilmek hakknda ulalabilecek en yüce bilgidir.
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Çünkü metanetin dereceleri vardr, bizim yöneldiimiz ise en tam ve

üstün derecesidir .

<
Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr

YARDIM MERTEBES
• •

en-Nasîr ilahi ismi

Yardm mertebesi öyle bir mertebe ki

Kar geleneyardm eder

O sadece Allah’a ait bir mertebe

O’nu katnda baka kimse yok

Bir iirde de öyle dedik:

el-Veli'yi dost edindiinde kul

Rabbi dost edinir onu

el-Veli ism-i mejil

Dost edindiinde fail haline gelir

O olmasayd bizde kaideler sabit olmazd

O olmasayd, direkler dikilmezdi

Surelerden okuyana yazdrrm ben

Yazdrrken varlmn kulaklarna okur

Kalp ile Rabbim onu yazdrr ki ezberleyelim

zhar edince onu beni snar onunla

Bu mertebenin sahibi Abdülveli diye isimlendirilir. Veli yardmc

demektir ve bu nedenle Abdünâsr diye de isimlendirebilirsin. Ayette

öyle denilir: ‘Allah iman edenlerin velisidir, onlar karanlklardan nura

çkartr.’
102 O nur müahede nurudur ve ayne’l-yakîn, yani görme

kesinlii anlamna gelir. Allah ayetin devamnda ‘Kâfirlerin dostlan
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tauttur, onlar çkartr
’,0Î

ayetiyle kâfirler için mazeret ortaya koymu-

tur. Ayette taut tekil gelmemitir, çünkü arzular, farkl farkldr.

Buna mukabil kendisini tek yapmtr, çünkü O birdir. Taudar dost-

larm nurdan karanlklara çkartr ve kendi velilerine yardm ederler,

böylece onlarn cennete girmelerine izin vermezler. Bunun nedeni

onlarn cennete girmelerinden zarar görecek olmalardr, çünkü onlar

itidalden zarar görecek bir mizaçtadrlar. Nitekim gül kokusu

domulcan böceine zarar verir. Demek ki taudar kendi arkadalarna

yardm ederler. Onlarn arkadalar atein ehli olan cehennemliklerdir.

Hz. Peygamber öyle der: ‘Benim dostum kitab indiren Allah'tr.
5 O

kitapta ‘man edenlerin dostu Allah'tr’ denilir ve Hz. Peygamber

müminlerden birisidir. Allah salihleri dost edinir ve bu kesinlik nede-

niyle salal (iyilik) her mükemmel peygamber tarafndan talep edilen

bir ey olmutur. Allah kullarndan dilediklerini ereflendirmek üzere

bu özellie sahip olduklar hususunda ahidikte bulunmutur. Misal

olarak Hz. sa üe Hz. Yahya’y verebiliriz.

Allah
‘Müminlere yardm etmek üzerimize haktr'

104
buyurur. Mü-

min imanna onu zedeleyecek kukunun girmedii kimsedir. Allah’n

kelamnda müminler iki ksma ayrlr. Onlar ayn zamanda kâfirlerdir.

Bir ksm Allah’a iman edip tautu inkâr edenlerdir ki taut bâtl de-

mektir. Onlar saadete eren mutlular diye ifade edilen cennetliklerdir.

Dier ksm bâtla iman edip Allah’ inkâr etmitir, hâlbuki Allah

haktr. Onlar ekya, yan bedbahtlar denilen cehennemliklerdir. Allah

mudulardan söz ederken öyle der: ‘Kim tautu inkâr eder ve Allah’a

iman ederse, hiç kukusuz ki, salam bir ipe sarlmtr. ’105
Onlara yardm

etmek Allah’n üzerinde bir halttr. Ayette ‘müminler’ kelimesinin

bana gelen ‘elf-lam’ kapsam ve tarif bildirir. Allah bedbahdar hak-

knda öyle der:
‘

Bâtla iman edip Allah’ inkâr edenler hüsrana urayan-

lard r.
,m Baka bir ayette

‘Onlarn ticaretleri fayda vermedi, onlar do-

ruya ulaamadlar ’ 107
denilir. Müminlere yardmda zikredilen belirlilik

taks cins anlamnda alnrsa, imanla nitelenen herkese yardm edilir.

Bu nedenle bâtla iman eden kimseler bazen tautu inkâr eden mü-

minlere kar galip gelebilir ve bu galibiyeti yardm sayabilirler; çünkü
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yardm hasma baskn gelmek demektir. Ayetteki ‘elif ve lam’ cins

anlamnda yorumlayanlar ise bâtla iman edenlerin imann Hakka

iman eden hakikat ehlinin imanndan daha güçlü kabul etmi olurlar.

Mümin zafer kazanana veya öldürülene kadar srtn dönmeyen, öne

atlan, sabit duran kiidir. Bu nedenle Hakka olan imannn gücü

nedeniyle hiçbir peygamber malup olmamtr. Allah savama mak-

sad tamakszn veya baka bir savaç grubu desteklemek üzere ken-

dilerine katlma amac tamadan geriye kaçan müminleri tehdit ede-

rek öyle demitir: ‘Ey iman edenler! Kâfirlerle karlatnzda onlara

srtnz dönmeyin. Baka bir cephede savamak veya bir gruba yardm

etmek dnda o gün onlara srtn dönen kii, muhakkak ki Allah'n gazabn

hak etmi olarak döner .*108 Burada Allah iman ehline hitap etmiken hal

karineleriyle de O’nun Hakka iman edenleri kastettiini anladk. Aye-

tin lafz iman edilen eyi belirlemeden genel anlamdadr. Fakat hal

karineleri ayeti snrlayarak gerçekte kastedileni izhar eder. Bununla

birlikte Allah’n ‘iman’ kelimesini genel anlamda zikretmi olmas,

bâtla iman edenlere kar susturucu delü ortaya koyma amac tar.

Tagutu inkâr edenler onlar yendiinde, bâtla imanlarna girmi ku-

ku ve gedikler nedeniyle onlar yenmilerdir. Bize göre bâtla iman

edenlerin tautu inkâr eden (gerçek müminlere) kar galip gelmesi

yardm ve zafer deildir; her durumda sadece Hakka iman edenler

yardma mazhar olabilir. Bizce böyle bir durumdaki hadise udur: ki

grup karlarken onlarn imanlarnda bir gedik varsa, bu durumda

tabiat kaynakl korkaklk gruba tesir eder, onlarn ayaklar sarslr,

Hakka olan imanlarndan perdelenmi bir halde baarszla urarlar.

Hiç kukusuz hasmn gördüünde onun önünde çöken, kaçan,

yerini ona brakan bir hasmn yenilmesi ve takip edilmesi kaçnlmaz-

dr. Dilersen, bu baary ‘Allah'n onlara yardm’ diye isimlendirebi-

lirsin. Bu durumda onlar Hakka iman edenlere kar yardm almam,

sadece imanlarna giren ve onlar tabiat kaynakl korku nedeniyle

imandan perdeleyen eksiklik ve gedie kar galip gelmilerdir. Onlar

bu bakmdan kâfir bile saylabilirler ve bu durumda onlarn galip

gelmesi ‘kâfirlerin birbirlerine kar galip gelmesi’ saylabilir. Baka bir
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ifadeyle onlar, bu yorumda, bâtla iman edenlerdir. Çünkü Hakka

iman edenleri tabiadar ölüm korkusuyla ürkütmütür ki, bu ise bâtl

demektir. Bu durumda ölümden korktuklar için aslnda bâtla iman

etmilerdir. ehit ölü deildir, çünkü o rzklanan bir canldr. Onun

‘ölü’ olduuna inandklarnda, bâtla iman etmi saylrlar ve bu du-

rumda ‘bâtl ehli baka bir bâtl ehlini yenmi olur.’ Böyle bir durum

ise yardm (nusr) deil, zuhur, yani galip gelmek diye isimlendirilir.

Lâkin ayetteki belirlilik taks (elif-lam) cins anlamnda alndnda,

herhangi bir ayrm olmakszn, her eye iman edenler ayetin kapsam-

na girer. Allah’n bâtl ehlini müminler, Hak ehlini kâfirler diye isim-

lendirmesindeki hikmet budur.

Dostum! Bu ince srdan gafil kalma! O cehennemlikler üzerinde

etki edecek olan bir hakikattir. Bu etki sayesinde Onlar sonunda rah-

mete kavuurlar. Çünkü mürik Hakkn varlna iman etmiken

O’nun birliine iman etmemitir. Hakkn varl ise Haktr (gerçek).

Demek ki mürik bir açdan Hakka iman eden kiidir ve bu nedenle

de ortan varlna iman ettii sürece bâtla iman saf deildir. Bu

durumda mürikin iman bölünmü demektir. Dolaysyla ulûhiyetin-

deki birlii itibaryla Hakka iman edenin iman kadar güçlü olamaz.

Allah öyle der: ‘Onlarn çou Allah’a iman etmez.’ 109 Hâlbuki Allah’n

birliine dememitir. ‘Onlar müriklerdir.’ Fakat irk gizli ve açk

olmak üzere iki ksmdr. Allah’n birliine iman eden O’nun varlna

iman eden kimseyken Allah’n varlna iman eden herkes birliine de

iman etmi olmaz. Bu durumda imann gücü bakmndan daha aa
derecede kalr. Çünkü bâtla iman edenin iman yoklua dayanr ve bu

nedenle hakikat ortaya çktnda ondan cayar. Hakkn birliine iman

eden ise gerçek bir eye dayanr ve istinat eder; dayand ey onu

destekler ve ondan caymaz. Bâtla iman eden kimse mutlak birlii

itibaryla Hakka iman edene kar kendisine yardm eder. Bu durum

‘O gün nefsin sana yeter’
110

ve ‘Bir kere daha olsa onlardan yüz çevirirdik,

onlar bizden yüz çevirdii gibi’
111

ayetlerinde belirtilir. Hiç kukusuz

onlar yükümlülüün söz konusu olmad yerlerde taptklarndan yüz

çevirmilerdir ve bu yüz çevirme sahibine fayda vermez. Kâfirin efen-
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dii ve yardmcs yoktur ve bu nedenle hasmmn önünde baarszla

urar. Ondan Allah yolunda öldürülenin hayatiyeti gizlenmitir. Böy-

lece kâfir insan ölüme inanm -ki ölüm bâtl bir eydir-, hayat inkâr

etmitir; hayat ise hakikat demektir. Burada derin akl sahipleri için

öütler vardr. ‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr’

HAMD MERTEBES
el-Hamîd lahi smi

Sen hamd edilen ve hamd eden

Bu nedenle övülen de sen

Öven de sen; hamd etmek üzere gelince biz

O bize ahit, kalp ise mehüd (görülen)

Keyjiyetsiz, niceliksiz ve tebihsiz

Snrlanmaz, tahdit edilmez

Ben O’na kendimle kulluk ederim, O’nunla deil (O’na göre deil)

Yemin olsun ki O’na ibadet ederim, mabud O

O’nu bilirim tebih ettiimde

Dine ve akla göre tebih; bazen mutlak bazen snrl

Bu mertebenin sahibi Abdulhamid diye isimlendirilir. Feîl kal-

bndaki kelime dilde fail ve meful anlamnda kullanlabilir. Bu itibarla
*

Allah hamd eden-edilendir ve bütiin hamd ve övgülerin neticeleri

O’na döner. Hz. Peygamber’in elinde hamd sanca (livaü’l-hamd)

varken Hz. Âdem’e isimler verilmi, bu isimlerle yaplacak övgüler de

Hz. Muhammed’c verilmitir. Hz. Muhammed makam mahmûd’u

telaffuz eder. Kyamette ise makam- mahmûd dolaysyla bilgiyle

amel etmek imkân ona tahsis edilir; ayn imkân baka birisine veril-

mez. Bu özellii nedeniyle Hz. Peygamber ‘efendi’ olmutur. Bir
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hadiste ‘Âdem ve onun dndaki nebiler sancamn altndadr5 buyu-

rur; o sancak ancak hamd sanca olabilir. Hamd bütün övgülerin

neticelerinin Allah’a dönmesi demektir. Bu durum ‘Hamd Allah'a ait-

tir
>u

ayetinde belirtir; yani baka birisine ait deildir. Âlemde övgüye

delalet eden her lafz» neticede., Allah’a döner. öyle ki: Bir insan ya

Allah’ ya da bakasn övmütür. Allah’ övdüünde, hamde ehil olan

övmü demekken bakasn övdüünde onu kendisinde bulunan bir

övgü niteliiyle övmü olabilir. Bu nitelikler Allah’m övülcne ihsan

ettii veya yaratlnda veya ahlaknda bulunan iyi özelliklerdir. Onlar

ahlakta bulunduunda ‘müktesep’, yani kazanlm saylsalar bile her

durumda Allah’tan gelmilerdir. Binaenaleyh Allah iyi ve güzel tüm

iyiliklerin kaynadr. O halde yaratlm bir varln övülmesinin

neticesi övgülerle birlikte kendisini yaratana döner ki, o da Allah’tr.

Binaenaleyh Allah’tan baka övülen yoktur. Bu itibarla belirli bir yönü

knanm her özellii gösteren lafzn hayra ve iyiye iaret eden bir

yönü de vardr. Söz konusu lafzn övgü içeren yönü Allah’a dönerken

knanan yönünün herhangi bir hükmü yoktur, çünkü knanmann

dayana yokluktur. Dolaysyla knanann balanaca bir kaynak

olamaz, bu nedenle yok olur, geride ise sahibinin övülmesi kalr. Ba-

ka bir ifadeyle (knama da içeren) belirli bir lafzdan geride kalan,

keif ehline göre, sadece hamd yönüdür; knanan yön ondan silinir.

Baka bir ifadeyle knamann o sözde bir yerinin olmad ortaya ç-

kar.

Bu mertebeyi bu kitapta yazdm gün, arkadam Scyfcddin

Ibnü’l-Emir el-Aziz -Allah kendisinden raz olsun- ehrin valisini bir

insan iddedi bir ekilde döverken gördüünü bildirdi. O ise insanla-

rn arasnda duruyor, içinden adam dövdüü için valiyi knyordu.

Sonra kendini tutmu, valiyi de cemaatten birisi olarak görmü, onun

da cemaatin bakt gibi dövülen adama baktn fark etmi. Nitekim,

adamn dövülme emrini veren vali deildi. Bu nedenle onu mazur

saym, yanndan ayrlm, uzaklamt. Hikâyenin anlatlma sebebi

udur: Vali belirli bir idari meselede adama zulmetmi, ben de kendi-

sine öyle demitim: ‘Hadiseyi hükümdara bildir.’ Bunun üzerine
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arkadajm bana ‘Valinin dinden bir ey gelmez’ dedi ve kendi görü-

ünü söyledi. gerçekte de öyleydi. Arkadam hakikatten perdeli

olmas nedeniyle zulmü valiye nispet etmi, Allah gözünden perdeyi

kaldrdnda ise o davrann -kendisine göre- zulüm nitelii kalkm,

zulüm yapann mazereti tebarüz etmi, bu davran bir övgü ve iyi fiil

haline gelmi, knanan kii beraat etmi, övgünün neticeleri Allah’a

dönmütür. Allah öyle der: ‘Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsnz-’
113

Hiç kukusuz insan iyi ve kötü eylere muhtaç olabilir ve bunlar ‘Al-

lah’ demlenin kapsam altndadr. Sonra Allah öyle der: ‘Allah Ga-

ni’dir.’
114 Yani muhtaç olmayan O’dur. ‘Hamid'dir.’ Yani öven ve övü-

lende bütün övgü neticelerinin döndüü kimse O’dur. Övgü belirli

bir nispetle kötü olsa bile, onu kötü klan hükümden daha güçlü bir

nispet bakmndan övülen bir eydir.

‘Elhamdu lillah (Hamd Allah’a aittir) ifadesi teraziyi doldurur.’

Çünkü terazide bulunan her ey sadece Allah’a övgüdür ve teraziyi

dolduran hamddir. Tespih de bir hamd olduu gibi tehlil, tekbir,

temcîd, tazm, tevkîr, taziz vb. ifadeler birer hamddir. Bunlarn ara-

sndan ‘el-hamdu lillah’ ifadesi en genel hamd iken öteki zikirler -tpk

insann uzuvlar gibi- o hamdin parçasdr. Bu misalde hamd insann

bütününe karlk gelir.

Hamdin anlam ortaya çkt

Knama perdelemesin seni

Sr belli oldu artk

Gizleme onu sana yitirtmesin

Hamd mertebesinin hükmü tamlk ve kemal bakmndan üç tarz-

da ortaya çkarken içlerinden birisi en yetkinidir. Bunlardan birisi

kiinin kendisini övmesi ve hamd etmesidir; böyle bir hamde ihtimal

bulaabilir ve ihtimal varken kemal övülende gerçeklemi olmaz. Bir

hal karinesine ve övenin (hamid) kendisini övdüü durumu dorula-

yan bilgiye ihtiyaç vardr. Çünkü insan kendisini sahip olmad bir

özellikle övebüecei gibi ayn durum bakasnn onu övmesi için de
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geçerlidir. Böyle bir övgü iin iç yüzü ve gerçei ortaya çkncaya

kadar ihtimale açktr. Bu durumda açklk ve kesinlik derecesinin

aasnda kalr. Üçüncü hamd ise hamdin hamdidir. Hamdler arasn-

da bundan daha doru bir hamd yoktur, çünkü o, niteliin kendisinde

bulunmas anlamna gelir. Dolaysyla hamdin övdüü kimseden ba-

ka övülen yoktur. Baka bir ifadeyle ne kendini öven, ne bakasnn
övdüü kimse (bu yetkinlikle) övülmütür. Sfat sahibinin ve nitele-

yenin kendisi olunca hamd, hamd edenin (hamid; öven) ve edilenin

kendisi olur. Öyle biri sadece Allah’tr. Binaenaleyh Allah övgü ve

hamd kendisine veya bakasma izafe edilse bile, hamdin kendisidir.

Sadece Allah var, hamd et ki doru söylemi ol
.

>

Hamdde ne bir yaratlm ne bir varl dikkate al

Her lafzda Hakkn övgüsünü murakabe etmeli

Her övgüde O’nun bir terakkisi var

Kim bu bilgiye ularsa.yüksek bir rütbeye ulam olur

Rabbi ona indirmitir bu rütbeyi

Bu makama azimle komal

Yaranlarla beraber O’nu övmek üzere

Rabbinin yaratklarn taksimi kaçnlmaz

Bir ksm muttaki bir ksm bedbaht

Kitabn metninde yazl olarak gelmi bu taksim

Leyi ve A’lâ suresinde, dikkate al bu sözleri

Allah’n kitab dile getirir sadece

Rahman’n yaratklarna yerletirdii hakikati

Açk bilgi ortaya çkartm anlayl kimse için:
.

Dilersen reddeder, dilersen yükselirsin

‘Hamd nimet veren vc ihsan eden Allah'a aittir’ vc ‘Hamd her du-

rumda O'na mahsustur.’ Böylece hem özel ve hem genel anlamda

hamd zikredilmitir. ‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr
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HSÂ -SAYMA- MERTEBES
el-Muhsî lahi smi

Bir kitapta kendi iini saynca (hsa)

Saylan ve sayan sen ol

Annemize ‘bize mühlet ver’ dedin

Kardeimize öyle dedin: Allah adna anlat

Nefsim! Ona geldiinde sen

Dilediini söyle ve anlat

Benden geçti ve bakasn görmedim

Allah adna himmetime dedim ki ‘anlat'

Hevasnn kulyapt kimseyi tahsis et

Benim bildiimi gizleme zinhar

Sahibi Abdulmuhsî diye isimlendirilen bi mertebe ihata mertebe-

si veya -ayn olmasa bile- onun kardei olan mertebedir. Allah öyle

der: ‘Onlarn yarmdaki eyleri ihata etmi, her eyi sayca saymtr’1 '*

Kitap hakknda ise öyle der: ‘Küçük veya büyük hepsnii saymtr.’116 Bu

makam divan sahibinin -ki o lâhî mertebenin kâtibidir- kâtibinin

makamdr; söz konusu kâtip imam- mübîn (apaçk imam) olarak

isimlendirilir. Allah öyle der: ‘Her eyi imam- müb'm’de saydk.’
117

lahi

varlk divannn bakan ilk akldr ve o ‘kalem’ diye isimlendirilir.

mam ise kitaptr ve ‘levh-i mahfuz (korunmu levha)’ diye isimlendi-

rilir. Sonra kâtipler, divanda kalemleriyle birlikte derece derece gelir.

Her kâtibin kendine mahsus bir kalemi vardr. Bu durum sra hadi-

sinde Hz. Peygamber tarafndan öyle ifade edilir: ‘Öyle bir yere çk-

tm ki, kalemlerin czrtsn duyuyordum.’ Divan bakanmm elindeki

Kalem-i a’lâ, yani yüce kalemin yazdklar silinmez. Orada her ey

sabittir ve o kalemin yazdklar Hakk’a çkartlr. Onun dndaki kâ-

tiplerin yazdklarnn bir ksmn Allah sabit klarken Allah katndan

gelen elçilere göre belirlenecek ekilde bir ksmn siler; söz konusu
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elçiler Allah katndan (gelerek) divan bakan vastasyla yazlanlarn

bir ksmn silmeyi, bir ksmn sabit brakmay onlara bildirirler. Son-

ra yazlanlar en yüce deftere aktarlr. O defter, levh-i mahfuzun mu-

kabilidir ve dolaysyla hiçbir harfi ihmal etmez. Böylelikle Allah’n

her eyi bilgi bakmndan ihata ettiini örenirler. Bununla birlikte

hsa vc ihata arasnda bir fark vardr: hata mevcut veya maduna, yani

bilinen her eyde genel olarak hüküm sahibiyken hsa ancak mevcutta

olabilir. eylik halindekine gelirsek, Allah’n bilgisi eylii eylik ola-

rak ihata etmiken her eyi say bakmndan ihata etmitir. O halde

hsa eylii, ihata eyliine dahildir. Binaenaleyh ihsâ edilmi her

mevcut ayn zamanda mevcut demektir. ‘Allah'n doksan dokuz ismi

vardr, onlar ihsâ eden cennete girer.’ Bu isimler varlklara delil ol-

duklar için, varla girmi isimlerdir ve onlar -adeta felekteki derece-

ler gibi- ana isimlerdir. Sonra mümkünlerden her birinin kendine

mahsus lâhî bir ismi vardr ve söz konusu isim mahsus olduu müm-

küne bakarak mümkünün bakasndan ayrmasn salayan ‘özel yönü

(vech-i has)’ kendisine verir. Mümkünler sonsuzdur ve öyleyse ilâh

isimler de sonsuzdur. Çünkü onlar mümkünün meydana gelmesiyle

nispetleri ortaya çkartrlar. Bu nispetler saylm (muhsa) isimlerden

ibaret olan bu isimlerdir. Misal olarak felein derecelerinin içermi

olduu dakikalar, ikincil noktalar ve sonsuza kadar ulaacak ekilde

üçüncül dereceleri verebiliriz. Binaenaleyh sonsuz olan ihsâ edilemez

fakat ‘ihsâ edilmemi olmak’ eklinde ihatann hükmü altna girer. O
halde ihsâ edilen her ey ihata edilmiken ihata edilmi her ey ‘ihsâ

edilmi’ deildir. Belirli bir sürenin kapsamma giren her ey ihsâ kap-

samna girer. Misal olarak ‘Sizin için fari kalacaz cy insanlar ve cin-

ler
'' 118

ayetini verebiliriz. Bu itibarla ilâh meguliyet sona ermez.

Dünya hayatnn sona ermesiyle ahiret hayatndaki meguliyet balar;

ahiretteki hükmün ise sonu yoktur, çünkü orann eceli yoktur. Demek

ki Allah’n bizimle meguliyeti nihayet kabul etmez. Bununla birlikte

kendisinden ayrlm olduu dünyadaki ii -eyay bizim için yaratma-

s nedeniyle- bizimle beraber olmas demektir. O ise bizim için kaç-

nlmaz bir eydir. Çünkü her ey Allah’n hamdini tebih eder, hatta

bu sebeple yaratlmtr. Daha dorusu bizden dolay yaratlmtr.
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Çünkü biz suretimiz ve toplayclmz itibaryla böyle bir özellie

sahibiz: Bizim tebihimiz, bütün âlemin tebihi demektir. Allah eyay

bizim için yaratm, yeterlilik bizimle gerçeklemitir. Bu itibarla içi-

mizden birisi bile bu hususta yeterlidir. Fakat insan türünün ahslar

çoalm, bununla birlikte sonlu olduklar için de ‘sayl (hsa edilmi)’

olmulardr. Bir kii bile yeterli iken insan türünün çoalmasnn ne-

deni, ilâh isimlerin çokluudur. Baka bir ifadeyle ilâh isimlerin

çokluu nedeniyle insan türünde çoalma ortaya çkmtr. Hz. Pey-'

gamber duasnda öyle der: ‘Allah'm! Kendini isimlendirdiin her

isimle senden istiyorum.’ simlerin çokluu nedeniyle bizde çokluk

meydana gelmi. Bu durum Hz. Peygamber’in bir duasnda dile geti-

rilmitir. O halde (varlkta) maksat olan insan türünün ahslar, ilâh

isimlerin çokluu nedeniyle çoalmtr. nsan kendisi adna yaratlan

eyayi yaratl gayelerinde kullanmam olsayd, eya ihmal edilmi

saylacakt. Bununla birlikte bu türün tek bir bireyi bütün eyay kul-

lanma imkânna sahip deildir. Bu nedenle kendisi adma yaratlan

eyay bütünüyle kullanabilsin diye insan türünün bireyleri çoalm-

tr; eyann yaratlmas ise kaçnlmazdr. O halde mümkün ancak

mümkünden fayda görürken Hak iki mümkün arasnda vastadr.

Biz O’nunla megulüz

O’nun yegâne ii de bizimle

Biz ne dersek O’na ait

0 ne hüküm verirse frizim hakkmzda

Bu mertebeye mahsus olup mutlaka açklanmas gereken hususla-

ra dikkat çektik.
1
Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’
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BED' MERTEBES
el-Mübdi' lahi smi

izhar etmediim bir ie baladmda

Bilirim ki içinde olduum o eyin kendisiyim

Her hadisede O’nu görürüm

O’nu gizlerken O da beni görür

Sordum 'bana ihsan eden kimdir?’

Kalbime belki Rahman ifa verir

O’nunla tartan bir nefs var

Dedim: ‘Allah ona kâfi’

Himmetim O’na bal ve ben O’ndan isterim

O’nu yerine getirir, ben yerine getiremem

Bu mertebenin sahibi Abdulmübdi’ diye isimlendirilir. Ebediyet

ancak mertebe ve varlkla bilinebilir. Çünkü onun yeri ikinci mertebe-

dir ve birincide bir izi yoktur. lk mertebe kendisi nedeniyle zorunlu

olann mertebesiyken ikinci mertebe bakas nedeniyle varl zorunlu

olann mertebesidir; bakas nedeniyle zorunlu olan ise mümkündür.

Yaratlm olanlardan önce veya sonra gelenlerin hepsi ikinci merte-

bede bulunmada müterektir. kinciyi birinciye nispet edersen, ba-

langcn (ibtida) ne olduunu örenirsin. Bu itibarla o mertebe kin-

ciyi izhar ederken hiç kukusuz, kinciyi ibda eden ve balatan odur.

Mümkünlerden her bir varlkta balama hükmünün varl süreklidir.

Dolaysyla el-Mübdi sürekli balatr. O bizde yaratm olduu eyler-

le varlmz korur; bunlar bekamzn bal olduu hususlardr. Öy-

leyse Allah sürekli yaratm olduu her bir ey hakknda ibda’ edendir.

O yaratlm biz mübda, yani yaratlan diye isimlendiririz. Bu itibarla

her isim el-Mübdi diye isimlendirilir, çünkü her isim, ilk el-Mübdi’nin

yaratt eyde hüküm sahibidir. Birinci mertebenin hükmü el-Evvel
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isminden söz edilirken açklanacaktr. ‘Allah hakk söyler ve doruya

ulatrr.’

YENDEN YARATMA MERTEBES
el-Muîd lahi smi

Suretlerde yeniden yaratma ve iade balangç gibi

Bakadan hiçbir ey eklenmez onlara

lke ekleme olurdu o; hâlbuki koruyucudur o

Zararla zikredileni korur durur

ade olmasayd talep etmezdik biz

lerde ve kabirlerde kalkarken

Çünkü Allah’m güzel isimleri bizi talep eder

Sadk haberde bize söylendii gibi

Ben yüzlerin döndüü bir mülk deilim

Beer ve melekler ortaya çktnda

Bu mertebenin sahibi Ahdulmuîd diye isimlendirilir. Allah ibda’

eden ve iade edendir (balatan ve yenileyendir). Balatma ve yenileme.

Allah’a ait iki hükümdür. Allah bir eyi kayboluunun ardndan yeni-

lerken benzerleri yaratarak onu yeniler ve iade eder. Bu itibarla Allah

iade edendir, yoksa giden ve kaybolann aynsn yenilemez. Böyle bir

ey olamaz ve varlk böyle bir iin olamayaca kadar genitir! Allah

kendisiyle nitelenmi olduu hali yeniler. Hakkn yaratm olduu her

varln yaratl tamamlanmtr. Söz konusu varlk Allah’a bakar ve

baka bir varln yaratlna yöneldiini görür. sürekli böyle de-

vam eder durur! Öyleyse Allah el-Mübdi ve el-Muîd, yani balatan ve

yenileyendir. Allah her ii balatan (yaratan) ve onun e’nini ve iini

yenileyendir. Bu yönüyle Allah herhangi bir ite hüküm sahibi olan
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valiye benzer: Hükmü sona erdiinde, o eye göre, ondan ayrlm,

iini tamamlam, baka bir varlktaki hükmüne intikal etmitir. Bir

varlkta iadenin ve yenilemenin hükmü budur, bunu anlaynz! el-

Mübdi’nin hükmü ise böyle deildir. Allah her eyi yaratarak ibda

eder, sonra onu yeniler, yani yaratm olmak itibaryla hüküm O’na

döner. Bu durum *
Allah halk ibda eden sonra iade edendir

’119
ayetinde

belirtilir; yani Allah halk iade eder (yaratmay yeniler). Baka bir

ifadeyle var etmeyi murat ettii bir varlkta dilediklerini yaratr ki bu,

halk yani yaratmaktr. Çünkü halk belirli yerlerde mahlûk yani yara-

tlm anlamnda kullanlr. Mesela ‘Bu Allah'n halkdr5

denilir. Bazen

halk fiil anlamnda kullanlr. Misal olarak ‘Onlar göklerin yaratlna

ahit tutmadm’ 120
ayetini verebiliriz. Burada hiç kukusuz Allah fiili

kastetmektedir, çünkü herhangi bir yaratlmn fiili yoktur, dolaysy-

la onda Allah’n fiilinin görülecei bir hakikat yoktur. Bu bakmdan

yaratlm, fiili olmayandr ve her varlk Allah’tan ancak üzerinde bu-

lunduu durumu müahede edebilir. Bazen halk daha önce söyledi-

imiz üzere -fiil anlamnda deil- yaratlm anlamnda kullanlabilir.

Bu nedenle ‘O halk ibda eden sonra iade edendir
5121

ayetinde geçen halk

kelimesiyle fiilin kastedildiini söyledik; ayette mahlûk kastedlmemi-

tir. Çünkü yaratlmn kendisi varlktan kaybolmamtr. Bununla

kendi bana var olan cevheri kastediyorum; o sadece dünyadan ber-

zaha göçmütür. Nitekim daha sonra berzahtan hair yerine, oradan

cennete veya cehenneme geçer. Hâlbuki söz konusu varlk kendi haki-
\

kati bakmndan yok olmam ve sonra da var olmamtr. Bu durum-

da iade ve yenüenme onun hakknda gerçekleir. Demek ki ‘iade’ bir

varlktan baka bir varla, bir makamdan baka bir makama, bir yer-

den baka bir yere intikal etmek ve göçmek demektir. Bu bakmdan

ahirette üzerinde yaratlacamz suret dünyadaki surete sadece isimde

benzerdir. Bu nedenle ahiret sureti bir balangç ve yeniliktir. Dünya-

daki suret tekrarlanm olsayd, hükmü de onunla beraber tekrarlanr-

d. Çünkü her yaratln hükmü kendine aittir ve onun hükmü yeni-

lenmez; dolaysyla o yaratlm (veya yaratl) yenilenmez. Cevher

ise onun kendisidir, bakas deildir. Cevher Allah’n kendisini yarat-

m olduu andan itibaren mevcuttur ve yok olmaz. Allah kendisinde
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bekasn salayan özellikleri yaratarak onun varln muhafaza eder.

O halde iade ancak Hakkn bu yaratlmta -yaratmay tamamlad

ilere göre- baka bir (i) yaratmaya dönmesidir. *Sonra onu baka bir

ekilde yaratrz.’
122 Burada ‘onu iade ederiz’ dememitir. Bununla

birlikte Allah dilerse bunu yapar. Nitekim ayette ‘dilerse onu yeniler’

demi, fakat bunu dikmemitir. O halde her ne zaman fari kalrsa

baa döner ve balangç hükmüne yönelir. Bu hüküm lâhî bir hü-

kümdür ve her zaman devam eder. O halde iadenin hükmü Hakkn

dnda deildir ve onun hükmü -yaratlm halkta deil- Hakta ortaya

çkar. Âlem var olmasnn ardndan Allah’n kendisi adna yaratm

olduu yeni hallerde yer deitirir. Hak sürekli yaratr ve yaratmaya

döner, sonra yaratr. Allah’tan baka ilah yoktur, O her eyi yaratan-

dr.

HYA -DRLTME- MERTEBES
• •

el-Muhyî ilahi ismi

el-Muhyî hayat veren demek

Dürülmü elbisenin yeniden yaylmas gibi

Bana hayat verir denildiinde

‘Hayat veren Rabbim' dedim

0 benim e/endim ve dayanam

Rüdü taknlkla izale eden

Ona gelip bir ey dilediimde

Bana karyumuakln artrd

Bir hayr ve dilekte deilim

Bir ey içirt dua etliimde
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Bu mertebenin sahibi Abdulmuhyî diye isimlendirilir. O her eye

hayat verendir. O halde her ey canldr, çünkü her ey, Allah’n

hamdini tespih ederken O’nu -ister ölü olsun ister olmasn- ancak

canl bir ey tespih edebilir. Bu itibarla her ey hayat sahibidir. Eya-

daki hayat Hakkn hayatndan onlarm üzerlerine yaylan bir feyizdir.

Her ey sübût hainde canldr ve hayatiyeti olmasayd ‘ol’
123

sözünü

duyamazd. Bu söz, anna yarar ekilde, Allah’a aittir ve onun neti-

cesinde her ey var olmutur. Allah hayat verendir, çünkü eyadaki

hayat, günein nn mekânlara yaylmas gibi, el-Hayy isminin

feyziyle ortaya çkmtr. Ne sübût ne (dtaki) varlk halinde hiçbir

ey bu hayattan ve feyizden uzak kalamaz. Her iki halde de hayat

eyaya elik eder. Bu nedenle Hz. brahim c

Benyoh olucular sevmem’
124

demitir. lah ‘yok olucu’ bir ey olmad kadar el-Hayy da Allah’n

isimlerindendir; hâlbuki ölüm O’nun isimlerinden biri deildir. Allah

hayat veren ve öldürendir. Ölüm gerçekte olduu gibi keif ehline

göre hayatn bir eyden alnmasyla ortaya çkmaz; ölüm bir valinin

azledilip baka bir valinin görevlendirilmesidir, çünkü âlemin valisiz

kalmas mümkün deildir. Vali âlem bozulmasn diye onun maslahat-

larn gözetir ve korur. Böylece ölüm ancak intikal ve azledilmekten

ibaret olduu için lâhî bir hakikate dayanabilmitir. Onun dayand
lâhî hakikat ise Hakkn bir eyden baka bir eye intikal ediciliidir.

Hakkn ayrld bir eyde -kendisinden ayrld yönden- bir hükmü

kalmaz. Onunla yegane ii onun kendisini (ve cevherini) yaratmasdr.

Onunla meguliyeti ve iin tamamlanmamas ancak varlnn bekas-

nn bal olduu ilerin yaratlmasnda ortaya çkar. te âlemde ölü-

mün dayana bu lâhî hakikattir. man ve keif ile sabit olduuna

göre, ölüye soru sorulur, o da cevap verir.

Ey perdeli insan! Bu sorgu esnasnda kiinin ölü olduu hükmü-

nü verirsin. Bir rivayette ölünün kabrinde sorguya çekilecei ve ‘ölü’

adnn sorguyu düürmeyecei sabittir, çünkü intikal mevcuttur.

Ölüm esnasnda canl olmasayd, sorguya çekilmezdi. O halde -

anladysam ölüm hayatn ztt deildir!
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ÖLÜM MERTEBES
el-Mumît (Öldüren) lahi smi

Pek çok kavim cehaletle ölür

Mal, makam nedeniyle pek çok kiiye göre canldr onlar

Büyük bir hastala tutuldum, ölürüm onunla

ifa nasl bulurum? Hastalk çetin

Efendimizden bakasnda gayem olsayd

ilacm arayacam bir hastalm olmazd

Allah benim Rabbim! O'na bedel aramam

Cömertlik ve ilka beni engellemez.

B mertebenin sahibi AbduLmumît diye isimlendirilir. Allah öyle

der: ‘Onlardan birisine ölüm geldiinde ...’
125 Baka bir ayette ‘öldüren ve

hayat veren Allah’tr
’126

ve ‘De ki, sizi ölüm melei öldürür
’127

der. Hz.

Peygamber ümmeti içinden Cehenneme girecek bir gruptan söz eder-

ken Allah’n orada onlar öldüreceini söylemitir. Ölüm dünya men-

zilinden ahiret menziline intikal demektir; yoksa ölüm gerçekte haya-

tn bir eyden ayrlmas anlamna gelmez. Allah gözümüze perde

çekmi, dolaysyla o varln canllm idrak edemeyiz. Allah yolunda

öldürülen ehitlerin canl olduklar ve rzklandklan naslarda yer al-

m, âri Teâlâ bize onlara ‘ölü’ dememizi yasaklamtr. O halde bize

göre ölü, sadece intikal ederken hayat sürekli ona elik eder. Bedeni

yöneten vali -ki ruhtur- Allah’m valilik günlerince yönetimiyle yü-

kümlü kld bu memleketten ve mülkten uzaklar. Bize göre ölü

canl olduunu bilir; senin onun canl olmad hakkndaki hükmün

onun durumunu bilmemenden kaynaklanr. Baka bir neden ise

ölümden önce hareket etmek, konumak, tasarrufta bulunmak gibi

özelliklerini gözleyerek verdiin hükümdür. Bu intikal esnasnda ölü,

tasarruf edebilen deil, tasarrufa konu olandr. Bu durum Allah’m

bize gerçein bu ekilde olduu hakkndaki bir uyarsdr. nsan tasar-
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rufta bulunduunu iddia ederken de tasarruf insana deil, Allah’a

aittir. Bununla birlikte bu ölü gerçekte -sözüyle olmasa bile- haliyle

tasarruf eder. Onun sana tasarrufu olmasayd, kendisini ykamaz veya

kefenlcmczdin. Yine de âri sana bu ileri emretmi ve seni sorumlu

tutmutur. Ölünün endeki en büyük tasarrufu budur; bu tasarruf ise

sana bu ii yapman emredendeki tasarrufudur. O halde ölü dirilerde

tasarruf ederken onlar bunun farknda deillerdir. Ayn zamanda ölü

sende de tasarruf eder ve sen bunun farknda olmaz, onun sende

hükmü kalmadn zannedersin. Belki de ölünün ölümle endeki

hükmü, hayada, yani ölüm yokken endeki hükmünden daha güçlü-

dür. Demek ki ölüm belirli bir tarzda gerçekleen özel bir intikal ve

göçmedir ve bir intikal olmas itibaryla ölüm lâhî ve özel bir hakika-

te dayanr. Ölümün ahiret hayatnda cehennemde hükmü olduundan

da kukuya kaplmamak gerekir. Allah cehennemde atein günahlar

karlnda kendilerine isabet ettii bir kavmi öldürür, sonra onlara

hayat verir. Bu durum, ölümün kurban edilmesinden öncedir. Cehen-

nem ehli cehennemde ve cennet ehli cennette kalp kaplarn kapan-

masnn ardndan ölümün getirilmesi kaçnlmazdr. Kaplarn ka-

panmasndan sonra ölüm parlak bir koç suretinde getirilir. Bu ise

kullar hakkndaki nihai hükmün rahmet olacana dair en güçlü delil-

dir. Ölümün kurban edilme vakti aclarn sona erecei vakittir. Ölüm

cennet ile cehennem arasnda durdurulur, her iki yerin sakinleri onu

görür ve tanrlar. Cennedikler ölümü görmekle nimetlenir; ölüm

onlarn daimi mutluluklarnn sebebidir. Buna mukabil cehennem ehli

onu gördüklerinde içinde bulunduklar durumdan çkmak hakkndaki

bir umuda nimetienirler; belki ölüm onlar dünyadan olduu gibi

ahiretten çkartr diye umarlar. Hâlbuki bedbahdk süresinin sona

yaklatndan haberleri yoktur. Sonra elinde bir bçak olduu halde

Hz. Yahya gelir ve ölümü iki grubun gözlerinin önünde kurban eder.

Cennet ehli hayadann sürdürürken cehennem ehli orada ne ölür ne

sa olarak kalrlar. Nitekim uyuyan hakknda c
ne ölüdür ne diridir’

denilir. Onlarn cehennemdeki nimeti uyuyann nimetine benzer.

Allah uykuyu bir dinlenme vesilesi klmtr. Rahatlk ise rahmetten

kaynaklanr, gazaptan deil! Cehennemlik olan kii büyük atee yas-
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land sürece bedbaht kalmaya devam eder. ‘Sonra orada ne ölür, ne

hayat bulur/
128

‘Sonra’ edat Cehenneme yaslandktan sonra getirilmi-

tir. Onun yaslanmasyla ‘ne ölür ne hayatta kalr’ denilen durum ara-

snda hiçbir hakikatin vermeyecei bir ölçü vardr. Burada balaçlar

da kullanlmtr. Böylece ölümün kurban edilmesiyle hüküm kendisi-

ne ular. Onun rahatl uyuyann rahatldr ve bu nedenle ne ölür

ne hayatta kalr. Yani bu rahatlk sürekli elik eder, bunu bilmelisin!

O halde dünyada ölüm mümin için bir müjdeyken kâfir için hüsran-

dr. Ölümün ahirette kurban edilmesi her iki grup için bir müjdedir.

Benî-Dabbe kabilesinden bir bedevi öyle der:

Biz Benî-Dabbe’yiz'- Vuruma iddetlenince

Ölüm bize baldan tatldr

Biz ölümün çocuklaryz! ölüm bize ulanca

Ecel yaklatktan sonra ölümden korku duymayz

air ölümden ald hazz bal yiyenin hazzna benzetir. Bu merte-

be hakknda bu kadar açklama -düünen ve basirede gören için- ye-

terlidir. ‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr

HAYAT MERTEBES
el-Hayy lahi smi

Hayat bedenin deil kalbin hayaldr

Rahman’n ebediliime indirdii bir tat

insanlarn bedenlerinden baka bir eyi yok

Bedenler onlara göre bütün dayanak

Helak olurlar, akl perdeler imlan

Apaçk bir snr ve tanmda olsalar bile



Io6 Fütûhât- Mekkiyye Y]

Tasarrufta olgunluklar yok

Rüdü taknlkla satn alrlar

Taknlk onlara göre asl

Bu nedenle Hakkn varlndan habersiz görürsün onlar

Bu mertebenin sahibi Abdulhayy diye isimlendirilir. Bu nitelik

lâhî bir niteliktir. Ayette
‘

Allah kendisinden baka ilah olmayandr, Hayy

ve Kayyum’dur
’129

, ‘Yüzler hayy ve kayyuma döner’
130

buyrulur. ‘Kayyum

olmak’ cl-Hayy’n ayrlmaz özelliklerinden olduu için ayette beraber

zikredilmilerdir. O halde bilinen her ey canldr, çünkü bilinen (ma-

lum) kendisini bilene bilgiyi verendir; yoklukta olsa bile böyledir.

Bilgiyi ancak nitelii canllk olan verir.
‘nsanlarn çou bilmezler.'

131

Çünkü onlar görmezler. el-Hayy’a ait olan hayat günein gibidir.

Gördüü her eyi nurlandrr

Nurlandrmak onun tasavvurudur

Emrin hükmü vardr onda

Verdiini verir, tekrarlamaz

Onlar lütfundanfark edilmez

Gördüün eyler olduklar

el-Hayy zat gerei gördüü her eyin kendisiyle hayat bulduu

isimdir; hiçbir ey O’ndan habersiz kalmaz ve her ey O’nnla hayat

bulur.

KAYYUMLUK MERTEBES
el-Kayyum lahi smi

el-Kayyum’a dönerim, istemem bakasn

Gedikler kapand
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Umulur ki bir cömertlik elde ederim, onu görmem

Bizimle kaybolur ve intikal eder

Fikirler yok olduunda

Zatm onlar hayalde yeniden tasarlar

Ardndan gelir kendilerine yürüyünce

Fikirsiz olarak kavuur ve ular

Bu mertebenin sahibi Abdulkayyum diye isimlendirilir. Kayyum

olmak el-Hayy’n özelliklerinden olduu için her durumda kendisine

elik eder; biri zikrcdildiinde öteki de onunla beraberdir. Allah her

nefs üzerinde o nefsin kazand eylerle ‘kaimdir’. Bilinen her ey

canldr, dolaysyla her ey kayyumdur; yani bir kaimlik özellii var-

dr. O ey kaim olmasayd, onu bilene kendisi hakknda bilgi vermez-

di. Onu bilen ise söz konusu bilgiye göre yaratln ona vermitir.

Allah bir eye ancak kendisi hakkndaki bilgisini verirken, o eye dair

bilgisi ondan ortaya çkar. Demek ki onun varlna bir ilavenin veya

(verdii bilgiye göre) eksikliin bulunmas söz konusu deildir. Bu

durum kaçnlmaz olarak böyledir. Bu nedenle Hz. Musa ‘

Rabbimiz

her eye yaratlm verdi
,m

diyerek Allah’n bilgisini ihata edici özelli-

ine dikkat çekmitir. Böyle bir bilgi Rablik iddia etmesine ramen

Firavun’da bulunmuyordu. Firavun ise Hz. Musa ile Harun’un ne

söylediklerini anlam, susmu, söz ettikleri kimsenin Hak olduu

ortaya çkmtr. Bununla birlikte bakanlk sevdas onu gerçei itiraf

etmekten engellemiti.

Varlmzda bizimle kaim olan

Ey dostum! Bizimle kaim oldu

yice incelersen anladn eyi

Dilersen hakkmzda dilersen lehimizde hüküm ver

Cömertlik bizde ikilenmedi

Deki cömert benim

Bizden bakasndan nimet görmedik, baknz!
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Sözümü düünün, apaçk bulursunuz onu

Kayyum olmak, zat gerei, her eye yaylm bir niteliktir. Bu

nedenle Allah bize ‘Allah için ibadet etmek üzere kaim olunuz’
133 demi-

tir. Bu nitelik bize sirayet etmeseydi, Allah bize böyle bir emir ver-

mezdi. Biz de emre göre davrandk, Allah için ve O’nun vastasyla

‘kaim olduk (ibadetleri yerine getirmek üzere ayaa kalktk)’. çimiz-

den bazlar bunu gözüyle görürken bazlar inanarak müahede eder.

Bu itibarla ‘kayyum olmak’ insann ulaamayaca bir ahlaktr diyenle-

re alr! Bu görütekiler kayyum olmann Hakkn özelliklerinden

olduunu ileri sürerler; hâlbuki kayyum olmak, yaratlm için daha

uygun bir özelliktir. Bu özellik yaratlma yaylm olduu gibi lâhî

isimler de bu özellik nedeniyle zuhur etmi, yaratlm olan Hakkn

kendisini kaim klmasn bu özellik nedeniyle salamtr. Yaratlmta

böyle bir nitelik bulunmasayd, yaratlm zuhur etmeyecei gibi (bir

misal olarak) harfleri ‘kaim klan’ elif harfi de ortaya çkmayacakt. Elif

harfi dier harfleri kaim klarken (bilfiil var ederken) kendisi bir harf

deildir. Bu itibarla elif, harfleri izhar edendir. Ayn zamanda elif

onlara benzemez. Elifin uzamas zat gerei sonsuza kadar sürerken

onun hükmü harfin varlna bal olarak sonsuzdur. Çünkü onun

yolunda bilkuvve vc istidat olarak dier harflerin mahreçleri ve men-

zilleri bulunur. Elif mahreçlerden herhangi birisine vardnda, onun

hangi harf olduunu görmek üzere, kendisine bakar ve harfi izhar

eder ve bu yer o harfin mahreci diye isimlendirilir, elif de onu bilir.

Bu itibarla elif harfi söz konusu harfi meydana getirendir. Bu durum

‘Sizi imtihan edeceiz, ta ki örenelim
11 34

ayetinde belirtilir. Nefse yayl-

m kayyumluk özellii olmasayd harfler zuhur etmeyecekken harf-

lerdeki kayyumluk özellii olmasayd kelimeler harflerin birleimiyle

meydana gelmeyecekti. Bunu bir misal vermek üzere söyledik. Bu

misal var olanlarn Hakkn nefesinden meydana gelilerini açklar,

bunu bilmelisin. Elinizdeki kitabn nefes bölümünde bu husus zikre-

dilmiti.

Bilmelisin ki, bu bölümü yazdm gece rüyamda sar renkte bir

yaprak gördüm. Yaprak Hak’tan bana gelmi, her iki yüzünde de bir
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yaz yazlma. Yaz herkes tarafndan görünemeyecek ekilde gizliydi.

Ben de rüyada ayn ndan yararlanarak onu okudum. Bir ksm iir

bir ksm nesirdi. Okumay tamamlamadan uyandm. Bu gördüüm-

den daha garip ve neredeyse anlalmayacak durumdaki yazdan kapal

bir ey görmemitim. Yazdan anladklarmn bir ksm imdi zikrede-

ceklerimdir. Yaz benden baka birisiyle ilgiliydi. Bu durum uykuda

bana belirtildi ve yaznn hakknda olduu ahs bana söylendi, ben de

kendisini tandm. Adeta Hicaz topranda Mekke ile Medine arasmda

ortaya çkan bir yerdeydim:

Allah’n emri her durumda delildir

Büyük izzeti gösterir; inkârfayda vermez

Allah’n kitab gelir ve bildirir

O’ndan geldiini; kast budur kesinlikle

Emir Allah’a ait, bana gelmezden de

Kaderi uygulamak üzere geldikten sonra da

Yâdyla kalbin hayat bulduu kimse münezzeh

ükür ve hamd O’na ait

Kulum bu halde olunca onun kendisiyim

Böyle olmazsa kul senin kulundur, ey kul

f

Yapraktaki nesir yazma gelirsek, uyandmda onu unutmu-

tum. Fakat kendilerinden faydalanlacak birtakm ilere dair Haktan

gelen bir müjde olduunu biliyorum. O deerli bir bilgiydi ve dünya

sebeplerinden tasavvur edilmi olarak hatrmda kalma. O hususlar-

da Allah’n rzk geniler, elinde bu nimetin bulunduu ve Allah’n

kendisinde sabit kld kimse O’na ükreder. Allah söylediklerimize

vekildir.
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VCDAN -VECD/VÜCÛD- MERTEBES
'OL (KÜN)' SÖZÜNÜN MERTEBES

el-Vâcid lahi smi

Varlk Hakkn cömertliine bal

Hepimiz onda mutlu ve gpta edilecek bir haldeyiz

Varlklar var eden himmeti

Cömertlie bal varlktr o

O’nun yanndaki benim yanmda olsayd onu söylerdim

Fakat ben müflisim, bu nedenle art koarz

Elçi gönderirken Musa’ya art koulduu gibi

Rablerinin elçisi olarak zorbalara giderken umutsuzca

Onlarn içinden iflas etmi bir halde gelmiti

Amaçlarna enememi, fakat itidali koruyarak

Bu mertebenin sahibi Abdulvacid diye isimlendirilir. O hiçbir e-

yin karsnda dircncmcyccci kimse olduu gibi ayn zamanda eya-

dan da müstani olandr. Bir eyi talep edip talebi gerçeklemez ve

mevcut olmazsa, talebin önceden engeli bulunduu ortaya çkar, çün-

kü hiçbir ey O’na kar koyamaz. Misal olarak Ebu Cehil’den Allah’n

mutlak birliine, peygamberine ve O’nun katndan gelen vahye iman

etmesi talebini verebiliriz. Ebu Cehil’in talep edilen ie olumlu cevap

vermemi olmasndan görünen husus, Hakkn ondan talep edilen ii

‘vacid’, yani var edici olmad ve engellemenin O’ndan kaynakland-

dr, çünkü Allah ona tevfik nasip etmemitir. ‘Dileseydi hepinize hida-

yet ederdi.’
13

’ Allah kân (ol) sözüyle el-Vacid’dir, rade bir eyin varl-

na ilitiinde,
c

ol’ denilen hiçbir ey bu söze direnemez. Allah imana

Ebu Cehil’in veya iman etmemi insanlarn idrak mahallinde ‘ol’ diye

emir verip kiiyi inan etmekle yükümlü tutsayd, Ebu Cehil vb. kim-

selerin idrak mahallinde iman ortaya çkard.
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Allah’n el-Vacid olmas, ‘ol’ sözüyle gerçekleir. ‘Ol’ emrinin d-

ndakiler ise vicdan mertebesinden deildir. Allah emaneti göklere,

yerlere, dalara arz etmi, onlardan emaneti tamalarn istemi, onlar

ise emaneti tayanlara yönelik Allah’n knamas nedeniyle emaneti

tamaktan çekinmilerdir. Bu knama balamnda Allah emaneti ta-

yanlar -mübalaa kipiyle- zalim ve cahil diye isimlendirmitir; emane-

ti tayan kendisine kar zalim iken emanetin kadrini bilmeyendir.

te kul bu nitelie ulap (Abdülvacid olduunda), mümkünlerden

hiçbirisi onun karsnda direnemez. O mertebeye ulamann delili ise

Hakkn o kiinin dili olmasdr. Bundan baka bir ey söz konusu

deildir. Böyle bir insan bir eyi irade ettiinde o ey mutlaka meyda-

na gelir. Binaenaleyh bu makama ulaan insan her eyi buian/meydana

getirendir (vâcid). Böyle bir hale sahip iken varln ve meydana

gelmesini irade ettii bir eyde tevakkuf meydana gelirse, söz konusu

ey o kiiye kar direnmi demektir. O kiinin karsnda böyle bir

varlk, Hakkn O’na iman etmeyecei hakknda ezeli bilgisinde hüküm

verilen (Ebu Cehil gibi) kimsenin durumuna benzer. O makama eren

kii Allah vastasyla konusa bile, böyle bir konuma Hakkn kulunun

vastasyla konumas gibidir. Hakkn kulun diliyle konumasna misal

olarak ‘Allah kulunun diliyle kendine hamd edeni duydu (semiallahu

li-mcn hamidehu)’ der. ‘Allah her söz söyleyenin ehlindedir’ ifadesinin

baz yorumlar da bu anlamdadr. Allah diledii bir kulunun diliyle bir

söz söyleyip bir eyi emrettiinde, verilen emir bazen gerçekleir,

bazen gerçeklemez. Fakat Allah bizzat bir eye ‘ol’ diye emir verirse,

zorunlu olarak o ey meydana gelir:

‘Allah buyurdu’ dersen, bu söz doru

‘nsanlar dedi’ dersen, söz insanlarn

O sözü ‘ben söyledim' diye iddia etme

nsanlarn suretinde Allah’ aklnda tut

Kimin söylediini bilmezsin ki sen!

Allah ile diyenin üzerinde bir sorumluluk yok
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Eksiklik ve kusur vekillik nedeniyle ortaya çkar ki, vekillik ortak-

lk demektir. Hak vastasyla söz söyleyen O’nun vastasyla emir ve-

rendir. Böyle bir durumda emir bazen gerçekleir, bazen gerçekle-

mez. Mertebe ise birdir. taat edilen kul -Hak vastasyla olmakszn-

emir verirse, emir mutlaka gerçekleir, çünkü bu durumda kii birlik

nedeniyle saf ihlas haline ulamtr.

öyle ki: Emir veren veya söz söyleyen itaat edilen kii, ‘Hak ile’

demeksizin bir söz söyleyip emir verdiinde, onu bilenin ‘alim’ olu-

unda bir asl olmas bakmndan, bulunduu hakikate göre söz söy-

lemi ve emir vermi olduu için bir birlie sahiptir. Bilgi zat gerei

bilene tesir eder ve bilgiyle ilikide bilen -kendindeki farkllk nedeniy-

le- farkllar. Böyle birisine hiçbir ey kar koyamaz. Onun halleri

arasnda emredilen iin gerçeklemesi bulunursa, o ey dile getirildii

üzere gerçekleir. Çünkü böyle bir insan ancak üzerinde bulunduu

durumu dile getirmitir.

Meselenin özü ve hakikati udur: Allah kulunun diliyle ‘yap’ der,

o ey olur veya olmaz. Çünkü kulun zahiriyle veya bâtnyla kendi

kendine bir söz söyleyebilmesi mümkün deildir. Bu itibarla her ko-

nuan Allah vastasyla konuur, zira her eyi konuturan O’dur. Deri-

lerimiz ‘Her eyi konuturan Allah bizi konuturdu
’136

diyeceklerdir.

Mümkün bulunduu hal hakknda Allah’a bilgi vermitir. Allah’tan

bakasnn bir eyi yaratmas mümkün deildir ve yaratma sadece

O’na ait bir itir. Kulun konumas ve himmeti ise Allah’m onda ya-

ratt bir itir. Bu itibarla kul ancak Allah vastasyla konumu,

himmet sahibi olmutur. Dolaysyla mümkün O’nunla bir olmam-

tr. Allah kulunun diliyle bir eyi yaratmay emredip de o ey bazen

gerçekleir ve bazen gerçeklemezse, bu durumda kul ‘ortaklk’ yoluy-

la konumu saylr. Bu nedenle istedii veya emrettii i bazen ger-

çekleir, bazen gerçeklemez. Ortaklk olmakszn konumu olmas

durumunda gerçekleir. Bu durum ‘Allah dileseydi
’137

ayetinde belirti-

lir. Hâlbuki Allah dilememi tir ve burada lev edar kullanlmtr. Kul

kendiliiyle konumu olsayd da böyledir. Hâlbuki kul kendiliiyle

konumaz, Rabbi vastasyla konuur. Konuma Rabbe aittir. Ko-
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numa kulun diliyle Rabbe ait olduunda, bazen sözden bir yaratma

ve eser ortaya çkar, bazen çkmaz. Bu sözü iyi düünmelisin! Çünkü

o zihinden hemen kaybolur gider. Asl ilke gözünden kaybolmayacak

ekilde tasavvur edilmezse, bilgi zihinden silinir.

in özeti udur: Kul her zaman Allah vastasyla konuur ve bu

durumda talep edilen eyin gerçeklemesi zorunlu deildir. Allah -

kulu vasta edinmeksizin- konutuunda, o söz mutlaka meydana gelir

ve bunun böyle olmas kaçnlmazdr. Kul ancak takdir yoluyla müs-

takil kalabilir. Bu durum -Hakkn iradesi hakknda ‘olsayd’ dediimiz

gibi- kul için ‘olsayd’ demektir. Hâlbuki böyle bir ey olmamtr.

Bilmelisin ki, talep eden herkes sahip olmad bir eyi arar ve ta-

lep eder; elde bulunan aranmaz. Hak mümkünden onun yaratln

(tekvin) talep eder. Onun yaratl kendinde mevcut deildir, çünkü

mümkün yokluk halinde var olan bir ey deildir. Tekvin sabit varlk-

ta -ki o eydir- bulunan bir ey deildir. Allah onu irade ettiinde,

kendisine ‘ol der, o da olur’
13*

Allah o eyde tekvinin bulunmasn irade

etmitir, çünkü tekvin onda bulunan bir ey deildir. Demek ki Allah

tekvini kendisi için deil, kendisinde bulunmayan o ey için irade

etmitir. Allah zat gerei mevcuttur, bu nedenle eyay (ve onm
varln) -kendisi için deil- eya için irade eder. Eya O’nun katnda

olduu gibi her eyin hâzineleri de O’nun katindadr ve hazineler

ancak sakladklaryla birlikte hazine olabilirler. Binaenaleyh eya Al-

lah’n katnda ‘sübût
5

halinde saklanmtr. Allah onlar yaratmak iste-

diinde, hâzinelerden kendilerini indirir, onlara var olmay emreder.

Bu durumda mümkün hakikader, varlk elbisesi giyer, kendileri için

dta var olurlar. Bununla birlikte onlar Allah’n bilgisinde veya onlara

dair bilgisine her zaman görünür bir haldedirler. Buradan Allah’n

talep edenin nezdinde bulunmayan bir eyi talep ettii anlalr. Bu

talep o anda var olmayan bir eyin tekvin edilmesidir. el-Vacid’in

gerçek anlam budur. Raciz öyle der:

Vicdan sevgisiyle iir söyle



114 Fütûhât- Mekkiyye 17

Suflere göre vecdden meydana gelip zikirle elde edilen vücûd da

bu konuyla ilgilidir. Vücûd (bulmak, var olan ey) sufilerin vccd esna-

snda nefislerinde bulduklar Allah hakkndaki bilgi demektir.

TEVHD MERTEBES
el-Vahid, el-Ahad lahi smi

Birle ilahn, bütün fiiller Allah’n

Unutma sakn, görmezden gelme

irkten sakn, irk eksiklik

Otoritesini giydirir sana , senden baka var olan bir ey deil o

‘Baka’ varl olmayan bir ey

Sabit dur, senin evin ilga edilmez ve yklmaz

Büyük bir lezzeti var onun yine de

Cinsellik hazz gibi bütün uzuvlarmz kaplar

Allah biliyor ki zikrettiim msralarda

Doru sözler söylemekteyim, Allah, Allah!

Bu mertebenin sahibi -isim kastedildiinde- Abdulvahid diye

isimlendirilirken sfat kastedildiinde Abdulahad’dr. Bu itibarla vah-

daniyet, ahadiyetin birde -yani vahid’de- bilfiil bulunmasdr. Bu du-

rumda o ahadiyet olmad gibi vahid (bir) de deildir. Bu durum

cismaninin cisim olmamasna benzer. Cismani cisimde bulunmakla

varl ortaya çkan bir ey veya bir cevherdir; cevher bulunduu ma-

hal cisimler olan ve sfatlarn kendisiyle bilfiil var olduu eydir. Ruh

ve ruhani ilikisi de öyledir. O halde vahdaniyet ahadiyet ile vahid

arasndaki gerçek bir ba ve nispettir. Bir eye ‘bir’ denilmesi onun

zatndan kaynaklanabilir; böyle bir ey bileik deildir ve bu durumda

(bir) eydir. Bileik ise ‘ey’ diye isimlendirilmez ve iki ey veya bile-
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ikliin ulaaca sayya göre eyler olabilir. Bu sayede eya meydana

gelir. Bununla birlikte onun hakknda ‘toplamn birlii’ ve ‘terkibin •

birlii
5
nedeniyle ‘ey5

denilebilirken toplamdaki her bir eyin birlii

bakmndan ‘bir
5
denilmez. Bazen bir, bir eyin mertebesidir. Allah

ulûhiyctinde bir olandr, demek ki Allah mertebesi bir olandr. Bu

nedenle bize kendisinden baka ilah olmadm bilmemizi emretmi,

genel olarak zata ilikin bir bilgi vermemitir. Zatn mutlak birlii

aklla bilinir. Fakat varlkta her yönden bir olan biri var mdr, yok

mudur? Bu hususta durmak lazmdr. Kadim veya hadis olmak üzere,

her eyin birlii, hiç kukusuz aklla örenilir ve biraz akl ve doru

düüncesi olan kimse bu konuda itirazda bulunmaz. Sonra bu bir

(vahid) hakknda düünürsün ve hakknda en düüünün mertebe

birlii olduu baz hükümler verirsin. Bir varlk bulunaca herhangi

bir mertebeden yoksun kalamaz. Bu itibarla her ey, ya müessirdir

veya tesire konu olan (müesser-fih) veya her ikisi veya onlardan birisi

deildir. Müessir faillik mahalli iken müesser-fih edilgenlik mahallidir.

Varlkta ancak bir toplam bulunabilecei gibi aklî taksimden de top-

lam meydana gelir. Bu itibarla tesirde müstakil bir ey yoktur. Çünkü

tesiri kabul edenin kendisine tesiri olduu gibi müessirin de onda bir

tesiri vardr. Münfail olan kendisine etki etmeyi talep etmesi bakmn-

dan onu talep edici deildir. Böylece talep edilen ey ondan talep

ettii eyi meydana getirir. Bu ise mümkünün vacibe ve faile tesiridir.

Çünkü onu fiile zorlam, o da fail olmutur. Ayette ‘Bana dua ettiinde

duasna karlk veririm’
139

denilir. Burada istek ve dua icabetin sebebi-

dir. Bununla birlikte kendinde herhangi bir yeni durum ortaya çk-

maz, çünkü Allah hadislerin bulunaca bir yer deildir.

Burada nispederin varln ortaya koymu olduk. Nispetler, eri-

at tarafndan ‘isimler
5
diye ifade edilmitir. Her ismin kendine mahsus

bir manas vardr. Hakkn zatna nispet edilen bu mana kelamclara

göre sfat diye isimlendirilirken muhakkiklere göre ‘nispet
5

diye isim-
• J

lendirilir. Binaenaleyh varlkta her bakmdan bir olan bulunmad
gibi bütün yönlerde de bir olan bulunur ve bunun böyle olmas kaç-

nlmazdr. Sonra bir ile ahad (mutlak bir) arasndaki nispetin aklî
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anlamna göre nispetler meydana gelir. Çünkü nispetler birbirlerinden

ayrrlar: rade nispetiyle kudret nispeti, kelamla hayat ve bilgi nis-

petleri birbirinden farkldr. el-Âlim ismi el-Kadir isminin vermedii

bir anlam verirken el-Hakim dier isimlerin vermedii bir anlam

verir. Bütün bunlar nispet veya isim veya sfat kabul edebilirsin. En

dorusu isim olmalardr, çünkü eriat, Allah hakknda sfat veya nis-

pet tabirini kullanmam, isim tabirini kullanarak öyle demitir: ‘En

güzel isimler Allah’a aittir .’
140 Bu isimler nispetlerden ibarettir. Onlarn

gerçek bir varlklar var mdr, yok mudur? Bu konuda aklclar ara-

snda görü ayrl bulunmaktadr. Bize göre ise onlarn dta var

olmayan aklî hakikadere verilmi isim ve nispetier olduu hususunda

görü ayrl yoktur. Binaenaleyh ilâh zat onlarla çoalmaz, çünkü

bir ey hüküm, izafet ve nispetlerde deil, ancak gerçekte var olanlar

nedeniyle çoalabilir. Her eyin kendine mahsus bir birlii (ahadiyet)

vardr ve bu sayede ona bir denilir. Ebu’l-Utahiyye öyle der:

Her eyde ona ait bir ayet var

Onun bir olduunu gösterir

Karineleri dikkate almazsak, ikinci msradaki zamir birinci msra-

daki onun zamirine dönebilecei gibi zikredilen ey kelimesine de

dönebilir. Bu durumda Ebu’l-Utahiyye adeta öyle der: Her eyde o

eyin bir olduunu gösteren ve o eye ait olan bir ayet vardr. Zamir

Allah’a da dönebilir. Bu durumda anlam, her eyde o eyin kendisini

var edenin birliini gösteren bir delil vardr demek olur. O’nun o eyi

yaratmada bir orta yoktur. Hiç kukusuz airin maksad buydu. Peki

bu alamet ve delalet nedir? Bu delaletin yaratann birliini kendisine

verdii âlim kimdir? Bilmelisin ki delalet, her eyin mutlak birlii

demektir. Onun birin birlii veya çokluun birlii olmas durumu

deitirmez. Her mümkünün birlii -isimleri çok olsa bile- Hakkn

birliinin bir delilidir. Her isim ise öteki ismin gösterdiinden baka

bir anlam gösterir. Buradan Hakkn kendindeki birliiyle isimlerinin

çokluunun birlii ortaya çkar. Binaenaleyh varlktaki her ey, Hak-

kn isim ve zatnda bir olduunu gösterir, bunu bilmelisin!
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Ne bir tevhid var ne çokluk

Söylediimiz anlamda hepsi; bak! doruyu görürsün

Artk istediini ve beendiim söyle

Kesin bir cem’ ve'fark zuhur etmi

I yaratlm ve yaratanda

Dilersen ‘Hak’ dilersen ‘halk’ de

SAMEDYET MERTEBES
es-Samed lahi smi

Srtm rüknüme ve dayanaa yasladm

nsanlarn Rabbi el-Müheymin, es-Samed’e

Dedim, bütün emellerin biti noktas

Uzakta ve yaknda hüküm sana ait

Bir kitap okudum, bana unu öretti:

Hiçbir zaman bir gücüm olmayacak

Avucumu onun üzerinden çekmi olsam

Gözlerim bir’e baksayd

Ben öyle bir bilginin varisiyim ki

Keif ve gözlem ilimleri sürekli bende bulunur

Bu mertebenin sahibi Abdussamed diye isimlendirilir. Söz konu-

su mertebe hakknda Mevakiu'n-Nücum kitabmzn kalp organ bah-

sinde samedanî tecelliden söz ederken geniçe açklama yapmtk.

Burada ise -Allah izin verirse- onunla ilgili baz hususlar zikredelim.

Samediyet mertebesi iltica ve dayanma mertebesi demektir. Baka

bir ifadeyle muhtaç olan her eyin belirli bir eye dayand mertebe-

dir. Dayanmann sebebi, muhtaç olan eyin muhtaç olduu varln
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bu mertebede bulunduunu bilmesidir. Bu mertebedeki müstanilik

ancak (baka varlklarn) muhtaçlnca sebep tekil eden bu varlklara

baldr. Acaba bu mertebenin kendinden kaynaklanan bir müstani-

lii var mdr, yok mudur? Kendinde müstanilikle ilgili olarak ayette

‘Allah âlemlerden müstanidir’
14 '

denilir. Bu konu burada ele alnmas

gerekli olmayan bir konudur. Bu mertebeyle ilgili deinilmesi gereken

husus, yoksullarn kendilerine muhtaç olmasna yol açan bu .eylerin

kendi hâzinelerinde varla sahip olup olmadklardr. Bu hâzinelerle

ilgili olarak ayette ‘Her eyin hâzinesi bizim katmzdadr’ 142
buyrulur.

Hâzinede bulunanlar hâzinenin ta kendisidir. i hakkyla örendiin-

de (bilirsin ki): Hak her eyin O’nun katnda bulunmas itibaryla es-

Samed’dir. Fakat hazineler (lâhî ilimde) sabit halde bilinen eylerden

ibarettir, çünkü onlar, Allah’n katnda sabittir. Allah onlar bilir,

görür, onlarda bulunanlar da görür, onlardan dilediklerini izhar eder,

diledikleri kalr. Bütün bu süreçte onlar yine de hâzinelerde kalrlar.

Bu nedenle onlarn snrl ve sonlu olduklar zannedilse bile gerçekte

onlar snrl deillerdir. Bu itibarla fakirlerin en fakiri, hâzinelerde

saklanan o eyadr, çünkü onlar, hâzinelerde varla çkp bizatihi

‘zevk’ yoluyla onu görmek isterler. Çünkü onlardan var olan eyler,

var olmayana ihtiyaç duygusunu onlara kazandrrlar. Bu nedenle

onlar var olmayann (madum) vekili olarak kendisini var etmesi üzere

Allah’a muhtaç kalrlar. Veya o varla muhtaçlkta hâzinede olan eye

yardmcdr. Bu ikinci durum insann içinden kendisinde bulunmasn

istedii herhangi bir eye dair duyduu taleptir.

Bilmelisin ki. Hakkn katndaki hazineler iki ksmdr: Birinci tür,

mevcut varlklarn sakland gerçek hâzinelerdir. Bunlar, bir kiinin

yannda bulunan cariye,, olan, at, elbise ev veya herhangi bir ey

mesabesindeki varlklardr. Onlarn sahibi o eyler için hazineyken o

ey hâzinede saklanlandr. Her ikisi birden Allah’n katindadr, çünkü

bütün eya Allah’n elindedir. Mesela Ömer Zeyd’in elindekinin ken-

disinde bulunmas için Allah’a muhtaç olur. Allah ise Zeyd’in kalbine

o eyi vermesi veya satmas veya onu deersiz görmesi veya naho

karlayp Ömer’e brakmas duygusunu ilham eder. Böyle bir ey
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Allah’n katndaki hazînelerden saylr. Bütün bunlarda âlem birbirinin

hâzinesidir ve o da hâzinede olann kendisidir. Âlem kendisinde sak-

lanlan eyin hazinesiyken intikal bir hâzineden ötekine geçmek de-

mektir. Herhangi bir ey Allah’n katndan inmi deildir ve her ey

O’nun katnda saklanmtr. Allah gerçekte her eyin hâzinesidir ve

hiçbir ey O’nun dna çkmaz. Hakkn dnda olanlar ise hâzinede-

dir; bir ksm baka hâzinelere çkarlar. Binaenaleyh hâzinelerin muh-

taçl, hâzinelerden hâzinelere doru olan bir muhtaçlktr. Hepsi de

Allah’n elinde ve O’nun katindadr. Allah bütün ilerin kendisine

döndüü ve dayand es-Samed’dir.

Bu mertebeyle birlikte tevekkül edenler tevekkül vaktinde itimat

ettikleri eye balanrlar. Bir ksm Allah’a tevekkül ederken, bir ksm
sebeplere balanr. Bununla birlikte sebepler kendilerine itimat edene

hainlik edebilirken Allah kendine tevekkül edip iini havale edeni yar

yolda koymaz.

Bütün olu samed

Her hakikat ehad

Bilinen ve inkâr edilen

Hepsi dayanm

Hak bizim kalplerimizde

Saklanm \e birlemi

Teyid ile hüküm verir

Ebedi hâzinelerde

Bir engeli yok

Her ey kendisinde toplanr

Varlmdan bana ular

-Düünürsen- yardm

Bilmelisin ki, hazineler Allah’n katindadr. Sen de bir hâzinesin

ve sen de O’nun katmdasn. Bununla birlikte kalbin O’nu sdrr.
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Allah senin katnda, sen Onun katndasn. Ayn zamanda sen kendi

katndasn. Demek ki samediyette senin de bir payn vardr, çünkü

Allah için hadis bilgi ancak senin vastanla ortaya çkabilir. Bu du-

rumda o bilgide Allah sana döner, çünkü o bilgi seninle ortaya çkar.

Sen ancak seninle ortaya çkabilecek bir hususta samed’sin (iltica edi-

len). Senin için ve baka kim için gerçeklemise samediyet bu merte-

beden ortaya çkmtr. Fakat Rabbinin yasaklama snrnda dur ve

peygamberinin diliyle herhangi bir hususta sana verdii emirleri iyice

düün! Hz. Peygamber sana namazda kbleye kar bir sütre edinmeni

emreder. Sütreyi biraz saa veya sola koymal ve dorudan ona yö-

nelmemelisin. Sütreyle ilgili bu hüküm, Allah’tan bakasna yönelmek

hakkndak lâhî gayretin neticesidir. Burada samediyet için âlemde

belirli bir yön de ortaya çkar. âri’nin iaret etmi olduu bu ölçüye

göre mümin adna samediyet (nitelii) gerçekleir. Cahil insan ise

dorudan sebeplere yönelir, saa ve sola yönelmeyi Hakkn

samediyetinin tersi yapar. Hz. Peygamber namaz klann önüne koy-

duu sütrenin biraz saa veya sola yerletirilmesini emrederken güçlü

ve zayf sebebe dikkat çeker. Hz. Peygamber saa koymakla güçlü

sebebe, sola koymakla daha zayf sebebe dikkat çeker. Bütünüyle Al-

lah’n dnda kalan ise sadakinin sahibidir. Haktan kendisine bir

tecellinin parldad kimsenin sebebe ball zayflar, onu daha zayf

tarafa koyar. Her halükarda sebep bulunmaldr ve insan Allah’tan

bakasna tam olarak yönelmemelidir. Dikkatini çektik ve sana tavsi-

yede bulunduk.

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .’
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KTDAR MERTEBES
• •

el-Kâdir, el-Kadîr ve el-Muktedir ilahi ismi

Bana deerimi bildiren kii

önemsediimizi izhar etseydi bize

Benim el-Bari'nin katndaki deerim

Atee girmekten daha büyük benim için

Pek çok asker getirilse bile

Onu getiririm ve iyileri

Asabe ve hayrl efendiler içinde

Masum ve mahfüz bir halde

Eve girerken beni ayrt eder

Sar ve hür kullardan

Bu mertebenin sahibi Abdulkâdir, Abdulkadîr ve Abdulmuktedir

diye isimlendirilir. Allah ‘O her eye kadirdir’
143

,
‘De ki O size gönderme-

ye kadirdir’
144

,

(

Biz kadiriz
’145

, ‘Muktedir bir melikin katnda’146
buyurur.

Bu mertebenin yegâne tesiri Hakkn var almasn irade ettii müm-

künlere varlk vermesidir. Allah o eye ‘ol’ der, iktidarn ‘ol
5
sözüyle

gizler, onu iktidar üzerinde bir örtü yapar. Mümkün ise farknda ol-

mad yönden lâhî iktidardan meydana gelir ve var olmak üzere

süratle hareket eder, var olur. Böylece kendisine ‘ol’ diye emredenin

sözünü duyar ve o emre itaat eder. Emre uymu olmakla da Allah

tarafndan övülür. Binaenaleyh mümkünde gerçekleen ilk i, duyup

var olmak üzere Allah’a itaattir. Ondan meydana gelen her günah

arzî olarak meydana gelirken kendisinde asl olan duymak ve itaat

etmektir. Nitekim gazap da öyledir! Öncelik rahmete aittir ve rahmet

öncelik sahibi olduu gibi mümkünün itaati de önce ve sonda gelen-

dir. in sonu her zaman öncekinin hükmüyle ayndr. Varlkta önce-

lik rahmete aittir ve her mümkünde iin sonuçta rahmete varmas

kaçnlmazdr. Bununla birlikte mümküne bedbahtlk hali iliebilir.
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Mümkün asl itibariyle itaatkâr olduu gibi doan herkes de ftrat

üzere doar; ftrat Allah’a kulluu ikrar demektir. Binaenaleyh ftrat

‘itaat üzere itaattir’. Mümkünün asl itibaryla bir gücü olmayp yegâ-

ne özellii kabul olunca, sayesinde Allah’n iktidarna ulaabilecei ve

kendini yokluktan varla çkartacak bir hakikate sahip deildir. Çün-

kü Allah’tan baka fail yoktur. Eya Allah’ ancak kendilerinden ve

üzerinde bulunduklar duruma göre müahede edebilirler. Mümkün
ise asl itibaryla -baz aklclara göre- herhangi bir iktidara sahip de-

ildir. Dolaysyla varla çklarn gözlemlemeleri ve müahede

etmeleri mümkün deildir. Nitekim Allah yaratl halini kastederek

‘Onlar göklerin ve yerin yaratlna veya nefislerinin yaratlna ahit

tutmadm' 147
der. Daha önce de söylediimiz gibi, baz aklclara göre

mümkünün herhangi bir ekilde iktidar ve gücü yoktur. Bu nedenle

Allah’n kudretini gizleyip; mümkün, duymak ve itaat etmekle karlk

versin diye onu emir kipinde sözle (ol diye) ifade ettiini belirttik.

Dolaysyla Hakkn gözü sürekli rahmetiyle mümküne bakar ve ondan

bu asl davran beklenir. Bununla birlikte sözün madmda (yok

olan), özellikle de asl bakmndan iktidar olmayanda bir hükmü

yoktur. Peki durum nasl açklanacaktr? Bu durum teklifin suretine

benzer. Fiil Allah’a aittir. Mümkün asl itibariyle Allah’n emrini du-

yan ve ona itaat eden olduuna göre ‘emre uymak srr* onda kalm-

tr. nsana Allah’n emrine kar çkmay söyleyen eytann vesvesesi

gelir. eytan ona emir verirken ‘kar çk’ demez, sadece Allah’n ya-

saklam olduu bir eyi yapmasn emreder veya onu Allah’n yapma-

sn emrettii bir eyi yerine getirmekten alkoyar. nsan bu konuda

Allah’tan gelen emirden habersiz kalr, eytann verdii emre hzla

icabet eder. Çünkü daha önce söylediimiz üzere insann ilk yaratlta

ftratnn gerei emre uymak ve balanmaktr. Ayn ekilde insan

kendisine gelen melein ilhamn da kabul eder. Melek ona Allah’n

emrine itaati veya güzel ahlaka uymay ilham eder. nsann yapmak

veya terk etmek hususunda iki ilham arasnda kalmasna gelirsek, bu

esnada insan ilâh tereddüt hükmünün altndadr. Allah tereddüdü

kendisine nispet etmitir. Mümkün ise tereddüt ederken Hakkn
\

tecelligahdr. Alemdeki her tereddüt Hakkn tereddüdünün ta kendi-
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sidir. Bu sayede Allah diledii ileri uygular ve infaz eder, hükmü ise

ya itaat veya günah eklinde fiilde ortaya çkar. Nitekim kul Allah’tan

herhangi bir ii irade ve talep eder. Allah ise isteini kendisine vermez

ve onun talebini yerine getirmez. Bu da suretin sahih olabilmesi için

kendisine ait bir niteliktir. Çünkü suretin tamam olmasnn bir teza-

hürü hilaf ve vifak, yani uyumsuzluk ve uyum tarzndaki kartln da

onda bulunmasdr. Allah kulun her isteini yerine getirmi olsayd,

hiç kukusuz kul Hakkn kendisinden talep ettii her ii yerine getire-

cek olurdu. Kul emredilen ve yasaklanan her konuda Rabbine olumlu

karlk vermi olsayd, O da kuluna herhangi bir ii meydana getir-

mek hususunda kulun aklna gelen her talebe olumlu karlk verirdi.

Hal söylediimiz gibi olunca, mümkün lâhî surette bulunmutur.

Dolaysyla her iki tarafta da uyma ve kar çkmann gerçeklemesi

kaçnlmazdr! Kulun Hakkn emrine kar çkm olmas Hakkn

kulun duasna icabet etmeyiinin karldr. Böylece iki nüsha veya

iki suret arasmda kartlk gerçeklemi, suretiyle ortaya çkt için

kitap ümm, yani ana olabilmitir. Böyle olmasayd hata olurdu; doru

ise daha iyidir.

O halde mümkünden muhalefetin ortaya çkmas surette bulunma

bakmndan daha dorudur. Bu itibarla ana kitapta ancak hakikat olan

iler bulunabilir. Demek ki bulunduu her yerde uyumsuzluk ve mu-

halefet (hilaf) haktr. Bu srrn ne kadar garip olduuna ve her eye

kadir iken Allah’n kudretini nasl gizlediine baknz! O halde muk-

tedirin hükmü kadirin hükmünden farkl bir hükümdür. ktidar eya-

nn sebepler vesilesiyle ortaya çknda el-Kâdir’in hükmüdür. Sebep-

ler ise kudreti elde etmekle nitelenmi olanlardr. Öyleyse sebepler

muktedirdir, yani iktidar icra etmek üzere kullanlan eylerdir. Yoksa

gerçekte Hak’tan baka bir ey yoktur! O bir sebep vesilesiyle veya

sebeple -dilediini söyleyebilirsin- eyay yaratandr. Bu durum l

Dik

kat ediniz! Yaratma O’na aittir’
148

ayetinde belirtilir. Allah’m bir sebep

vastas olmakszn yaratt iler ise
c

Dikkat edin yaratma ve emir O'na

aittir, âlemlerin Rabbi münezzehtir’
149

ayetinde ifade edilir. Bu nedenle

Allah ehli sözlerinde halk âlemi ve emir âlemi diye iki terim kullanm-
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lardr. Halk âlemi dediklerinde, Allah'n sebepler vesilesiyle yarattkla-

rn kastederler. Bu durum ‘

Ellerimizle yaptmz’ 150
ayetinde belirtilir;

eller sebepler demektir. Bu izafet bir ereflendirme izafeti, daha do-
rusu gerçek bir izafettir. Emir âlemi ise sebep vesilesiyle yaratlmam

olan ilere iaret eder. Allah emir âlemi bakmndan Kadir iken halk

âlemi yönünden Muktedir’dir. in açklamas budur.

öyle denilir: ‘Komutan hrsza vurdu.’ Veya ‘Komutan hrszn

elini kesti.’ Kesmek bir görevlinin vastasyla gerçeklemiken kesme

emri komutandan çkm, bu nedenle kendisine nispet edilmi, bu

durumda komutan ‘muktedir’ diye isimlendirilir. Vurma fiilini do-
rudan yapsayd, kâdir olurdu. Çünkü burada bçak veya onun dnda
eli kesmesini salayan bir araç yoktur. Allah bir araçla yaratrsa Muk-

tedir, araç olmakszn yarattnda Kâdir’dir. Kudret iktidardan daha

gizlidir. Bununla birlikte iktidar kadirin halidir. Bu yönüyle o isim-

lendirmek ile isimlendirilenin ayn ey olmasma benzer. Bunu anlama-

lsn! ‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’

TAKDM MERTEBES
el-Mukaddim (Öne Geçiren) lahi smi

Ben öne geçenim, bilgi ve marifette

Benim önümdekini bilirim, O da mafiret eder bana

Sahip olduum bilgi yetseydi elde malik olurdum

Ellerim çalmak üzere açlm iken

el-Mukaddim’in kulu, dua ederim ve bilir beni

Dua ettiimde bana görünmez ve zuhur etmez

Benimle yarnca yitirmem ben kendisini

En büyük hiledir benim için bu durum
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Allah onu benim iime amade kld

Da görmekle yüz çevirmem ben O’ndan

Bu mertebenin sahibi Abdulmukaddim diye isimlendirilirken

(mümkünün varln yokluuna) tercih edenin varl delille bu mer-

tebeden sübût bulur; tercih eden Allah’tr. öyle ki: Mümkünler ya-

ratmaya nispetle veya yaratmann onlara nispeti itibaryla ayn seviye-

dedirler. Bu itibarla mümkünlerden birisinin ötekinden önce gelmesi

belirli bir nedenle tercih edenin varlna delildir; yoksa önce gelmek,

mümkünün kendinden kaynaklanmaz. Buradan tercih edenin olmas

gerektiini anladk. Tercih eden bir mümkünü dierlerinden önce

getirendir. Böyle bir delil talep edilen hususta E’ari’nin zamanla delil

getirmesinden güçlü bir delildir. E’ari öyle der: ‘Belirli bir zamanda

var olan herhangi bir mümkünün o zamandan önce veya sonra var

olmas mümkündür.’ E’ari ancak zamann hükmü altna girenlerden

söz eder. Ona göre zaman mevcut bir eydir, fakat zaman içinde var

olmaz. Demek ki zamann kendisi zamana dâhil olmayan eylerdendir

ve bu nedenle delaletini yitirir. Bizim vardmz görü ise ister za-

manda olsun ister zamanda olmasn varla sahip her eyin hükmü

altna girebilecei bir görü olduu için daha yetkin ve salam bir

delildir.

Allah âlemde izhar ettiklerini izhar ettikten sonra, âlemde birta-

km mertebeler belirlemitir. O mertebeler de hakikatleri kendileriyle

görünüp onlara yerlemeyi gerektiren varlklara göre ayn nispettedir.

Bir ahs o mertebelerden birisine ulap dierlerinden önce gelirse,

onu öne geçiren, el-Mukaddim diye isimlendirilir. Misal olarak insan

türünde halifelii verebiliriz. Her insan halife olmaya kabiliyedi olsa

bile Allah dilediklerini bu konuda öne geçirir, bakalar o zaman için-

de geri kalr. Bu konuda bir tereddüt yoktur. Ayn durum peygamber-

lik, risalet, komutanlk ve bütün mertebeler için gcçerlidir. Hepsi

böyle cereyan eder. ‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.’
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GERDE BIRAKMA MERTEBES
el-Muahhir lahi smi

Sen dilediini hikmetiyle geride brakan el-Muahhir'sin

Bilinmez ki hangi hikmetle geride braktn

Öne geçmeye ehil olsayd bir ey bazen izhar edip

Bazen izlemezdin onu

Allah bilir ki bizde bulunan gayret nedeniyle

Güç yetiremem, zikret sen

Garip âlemin bir meziyeti olsayd benim nezdimde

ükrünü yerine getirirdim, nankör olmazdm ona

Fakat gözlerimizden gizledi onu

Kendisinde bulunduunda hayrete düüren bir nur

Bu mertebenin sahibi Abdulmuahhir diye isimlendirilir. Allah ku-

lunu bir mertebeden geride brakmak isterse, bu fiil, bu mertebeden

gerçekleir. Artk bakas o mertebede öne geçerken geride kalan hiç-

bir zaman onun önüne geçemez. Sonra geride kalmas istenilenin

öncelikte hükmünün olmad belli olunca, geride kalan kalr. Allah

geride kalanlardan dilediini öne geçirdiinde ise O’nun öne geçirme-

siyle kii öne geçmi olurken geride kalanlar da kastl olarak deil

dolayl olarak kalr. Kimse kastla geride braklmad gibi kastla öne

de geçirilmemi, gerçekleen her i dolayl olarak gerçeklemitir. Bu

yönden meydana gelen her i bu mertebeden ortaya çkmtr. O da -

hüküm bakmndan deil- geride olmann mahsus olduu dier yön-

den meydana gelir. Bu sayede öne geçmede ve geride kalmada kastl-

lk ve kastn olmay bir araya gelmitir. Bu nedenle el-Mukaddim ve

el-Muahhir esma-i hüsna arasnda çift zikredilmitir.
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LK OLMAK MERTEBES
el-Ewel lahi smi

Zikri için kullan toplayan Hak münezzeh

Urûbe gününde, el-Evvel seçti onu

Allah onunla kullarnn varln mühürledi

eriat ve akla göre tevil ediniz

Söylediimi, bir hikmet söyledim ben

En yüce makam örttü onu

Yüce mekânndan tevazu gösterince

Aadaki zatnda gizler onu

el-Mûheymin O; kuku yok

O ihsan eden; kullarna kar el-Cevâd

Bu mertebenin sahibi Abdulevvel diye isimlendirilirken bazen

ebu'l-vakt (vaktin babas) diye kinaye yoluyla da söylenir. Bu kinaye

vakitlerin kendisini tafsil ettii ed-Dehr diye isimlendirilen zamann

öncelii hakknda nefislerdeki tasavvurla ilgilidir. Böylece

Abdulevvel’in künyesi ebu’l-vakt olur. Nitekim Âdem’in künyesi de

ebu’l-beer’dir (insanln babas). Âdem dier insanlarn babas oldu-

u gibi Evvel de vakitlerin babasdr. lk olmak (evvellik) mertebesi

vastasyla her türdeki ilk ahs ortaya çkmtr. Bu itibarlar insan

türünde, Âdem; cennetler arasnda, Adn cenneti; ruhlar arasmda, ille

akl; cisimler arasnda, ar; rükünler arasmda, su; ekiller arasmda,

daire ortaya çkmtr. Sonra i âlemdeki tikellere doru iner ve mesela

‘Kader hakknda Basra'da konuan ilk kii Ma'bed el-Cuhenî'dir’ veya

‘Allah yolunda ilk ok atan kii Sa'd b. Ebi Vakkas'ür’ denilir, nsanlk

âleminde söylenen ilk iir de udur:

Beldeler deimi, beldedekiler de

Yeryüzü kapkara bir tozla kaplanm
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Bu iirin Kabil kardei Habil’i öldürdüünde Hz. Âdem tarafn-

dan söylendii aktarlr. Hz. Peygamber ise ‘Haksz yere öldürülen

herkesin günahnn vebali Âdem’in olu üzerindedir, çünkü o haksz

yere öldürme âdetini çkaran ilk kiidir’ der. Bizim ilkler (evveliyat)

hakkmda Yunan ehirlerinden Malatya’da veya Mekke’de -Allah daha

iyisini bilir- yazm olduumuz nefis bir risalemiz vardr, insanlar için

yaplan ilk ibadet evi Kabe’dir. Mertebe bakmndan gelen ilk ilâh

isim el-Hayy'dr.
‘
Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.''

SONRA GELME MERTEBES
el-Ahir lahi smi

Allah ne lk ne Son’dur zira

Dönen âlemi korumak irade eder

Alem kendini koruyamaz

Yaratlm aciz diye nitelenmi

el-Ahr ismiyle korur âlemi Allah

Bir ötekine balansn diye

Bize her ey bir devir (döngü) demi

lk sona balanm

O zatm bize göstermi

Bâtn ve zahir suretinde

Bu mertebenin sahibi Abdulahir diye isimlendirilir. Onun snr

birinciden sonra gelen kinciden balayarak en aadakine kadar uzar.

Allah el-Ahir diye isimlendirilendir, çünkü O hiç kukusuz ilk olmak

mertebesinden sonra gelmek hükmüne de sahiptir. Sonra gelen birinci

olmay hak ettii halde geride kalnn en basit ve açk nedeni za-

mandr, çünkü her bakmdan kendisinde ehliyet vardr. Birinin geride
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kalp ötekinin öne geçmesinin hükmü zamana aittir. Buna misal ola-

rak Hz. Ebu Bekir’in, Hz. Ömer’in, sonra Hz. Osman’n, sonra Hz.

Ali’nin -Allah hepsinden raz olsun- halife olmalarm verebiliriz. Her

birisi öncelik sahibi olduu gibi halifelie de ehildirler. Birinin önce

gelip dierinin sonra gelmesinde halifeliin art olan herhangi bir

üstünlük etkili olmam, burada söz konusu olan tek âmil zamandr.

Allah’n bilgisinde Hz. Ebu Bekir’in Hz. Ömer’den önce, Hz.

Ömer’in Hz. Osman’dan önce Hz. Osman’n Hz. Ali’den önce vefat

edecei sabittir. Hepsinin Allah katnda bir deeri ve hürmeri vard ve

bu nedenle Allah hepsini fiilen gerçekletii üzere halife klm, eceli

daha önce gelenleri öne almtr. Benim görüüme göre, önce halife

olan kii, dierlerinden üstün olduu için halife olmamtr. En iyisini

Allah bilir de, önceliin ecellerle ilgili olduu anlalmaktadr. Çünkü

iki halifeye biat edilmi olsayd, bu konudaki nas nedeniyle, öteki

öldürülecekti. nsanlar Hz. Ebu Bekir’e biat etmeden dier üçünden

birine biat etmi olup Allah’n bilgisinde Hz. Ebu Bekir’in halife ola-

ca takdir edilmi olsayd, halife olmazd. Üçten biri görevinden

alnp Hz. Ebu Bekir yerine getirilseydi, azledilene saygszlk olur,

görevinden almaya çalan kii hak ettii bir ii ondan zorla alm
saylr, hevaya uymak, zulüm ilemek ve halifeye kar haddi amak

suçlarn ilemi olurdu. Buna mukabil görevinden alnmasayd Hz.

Ebu Bekir halife olmakszn onun halife olduu dönemlerde vefat

etmi olacakt. Hâlbuki Allah’n bilgisinde böyle takdir edildii için

Hz. Ebu Bekir’in halife olmas gerekecekti. Bu nedenle eceli önce

geldii için dier arkadalarndan önce halife olmas zorunlu olmu-

tur. Ayn ey Ömer bnu’l-Hattab, Hz. Osman, Hz. Ali ve Hz. Haan

için geçerlidir. Önce halife olanlar bu göreve dierlerinden daha layk

olmad gibi geride kalan da ehil olmad için geride kalm deildir.

nsanlar bunu anlamamtr. Allah halifelerin ecellerini izhar edip

halifelikteki sürelerini gösterdikten sonra, bizce, önceliin ecellere

bal olduu belli olmutur. Ya da bu hususta bizim bilmediimiz

Allah katnda baka bir neden vardr. Allah onlarn hepsi için halifelik

mertebesini muhafaza etmitir. Geride kalmak ve önce gelmenin

hükmü budur.
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lk olmak Allah’a aittir, çünkü Allah her eyi yaratandr. Son ol-

mak da Allah’a ait bir niteliktir, çünkü Allah
‘

Bütün i O'na döner
’ 1 * 1

buyurur. Baka bir ayette
‘
O’na döndürüleceksiniz

’ 152
,
baka bir ayette

‘Dikkat edin iler Allah’a döner
’ 155

denilir. Demek ki Allah Evvel olduu

gibi ayn zamanda Ahir’dir. Evvel ile Ahir arasnda ise bütün ilâh

isimlerin mertebeleri ortaya çkar. el-Ahir’in hükmü her iin kendisine

dönmesiyle gerçekleir. Binaenaleyh Allah evvel olduunda insan-

1

kâmil ahir olur, çünkü o ikinci mertebededir ve halifedir. Ayn za-

manda tabii yaratl bakmndan da sonra gelir (ahir), çünkü insan

son türeyendir. Allah onun halife ve imam olmasn irade edince âlemi

yaratm, hazrlam, düzenlemi, itidal vermi, gerçek bir memleket

olarak tertip etmitir. Âlem cemaat olmak üzere istidad kazandnda,

Allah insann tabii cismini (beden) yaratm, ilâh ruhtan üflemi, onu

kendi suretinde yaratmtr. Bunun nedeni insan halife olarak yarat-
• *m olmasdr, insan cismiyle ortaya çkm, ona Adem denilmi, Al-

lah kendisini yeryüzüne halife olarak görevlendirmi, melekler ile

onun arasnda Allah’n kitabnda bize aktard hususlar gerçeklemi,

Allah imaml kyamete kadar Âdem’in oullarna brakmtr. nsan

lâhî surete göre son olduu gibi tabii doal ve kevnî suret itibaryla

da sondur. O halde Âdem hem nefs hem cisim bakmndan sondur.

nsan âlemin iinin kendisine dönmesi itibaryla sondur. Bu itibarla

insan maksat olan varlktr. Dünya onunla mamur olduu gibi bilfiil

onunla var olur. nsan kendisinden ayrldnda dünya yok olur, gök-

ler parçalanr, yldzlar dalr, güne söner, dalar yürütülür, develer

yavrularn düürür, denizler kaynar, dünya yurdu bütünüyle harap

olur, insann oraya göçmesiyle birlikte mamurluk bu kez ahirete inti-

kal eder, cennet ve cehennem mamur hale gelir. Artk dünya bir yer

olmaktan çkar ve sadece cennet ve cehennem vardr. Demek ki ilk,

yani evvel ismi birinciye aittir ve oras dünya hayatdr; ahir, yani son

ismi ise ötekine aittir ki o da ahrettir. Allah Hz. Peygamber’e
‘

Ahiret

senin için ilkinden daha iyidir’
15*

diye hitap etmitir. Çünkü ahir(-et;

sonra gelen) ardnda bir amacn bulunmad yerdir. Bü anlamyla

ahir-et, gaye demektir. O dereceye ulaan kii baka bir yere intikal

etmez. Dolaysyla ahir (veya ahiret) sübût, beka ve devamllk özelli-
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ine sahiptir. Evvel ise öyle deildir ve o gaye demek olan ahir’e vara-

na kadar bütün mertebelerde intikal eder; oraya ulanca durur. Bu

nedenle Allah öyle der:
i
Ahiret senin için ilkinden daha iyidir, Rabbin

sana verecek ve sen raz olacaksn.’
155

Allah ona beka, devamllk, kendi-

sinden ayrlmann olmad sürekli nimet vermitir. Bu da söz konusu

mertebenin hükmünün bir neticesidir. ‘Allah hakk söyler ve doru yola

ulatrr

ZUHUR MERTEBES
ez-Zahir lahi smi

Zuhuru teyit eden bir art var

Ancak baskn ve galip olan izhar eder onu

Hurileri de kapsayan o genç kzlar

Gözyalarn siler götürür, kalpleri heyecanla doldurur

Gelirler ve orta boyda olduklarm söylerler

Orta boylarn en üstünü gitmi olandr

Onu elde edeyim diye sayfalar tükettim

Reddetti, bu nedenle sfat kaybolmu

O güzel göz sahibi herkese görünse bile

ihtiam kör eder herkesi; bu nedenle onun gözü perdedir

Bu mertebenin sahibi Abduzzâhir diye isimlendirilirken lakab

Allah’n emriyle zuhur edendir (ez-zahir bi-emrillah). Bu mertebe

Allah’a aittir, çünkü O -yaratklar nedeniyle deil- kendi nedeniyle

zuhur edendir. Bakas ü’nu idrak edemez. Bu mertebenin bize ver-

mi olduu bilgi, Allah’n güzel isimlerinin hükümlerinin zuhuru ve

Hakkn varlnda kendi hakikatlerimizin hükümlerinin zuhurudur.

Allah zuhur edenin ardnda bulunur. Dolaysyla ne bizim hakikatle-
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rimiz, ne görülecek ekilde Hakkn kendisi ve ne isimleri idrak edile-

bilir! Hâlbuki belirli bir eyi gördüümüzden tereddüde kaplmayz.

Gördüümüz ise gözlerimizin ahit olduudur. Dolaysyla ancak

hakikatlerimize ait hükümleri görürüz. Bu hükümler Hakkn varln-

da bizim için ortaya çkm, Hak da onlarn mazhar olmutur. Bizim

hakikatlerimiz ise -surederin aynada görülmesi gibi- ortaya çkmtr.

Aynadaki sureüer görenin kendisi deillerdir, bunun nedeni yansma-

nn gerçekletii yerin onlardaki hükmüdür. Onlar göründükleri yerin

kendisi de deillerdir, çünkü onlarn hükmü aynann hükmünden

farkldr. Ortada idrake konu olacak üçüncü bir ey de yoktur; hâlbuki

idrak gerçeklemitir! Hal böyleyken idrak edilen nedir? drak eden
K *

kimdir? Alem kimdir? Hak kimdir? Zuhr eden kimdir? Mazhar kim-

dir-ncdir? zhar eden kimdir? Bunlar nispcüerdir denilirse, (bilinmeli-

dir ki) onlar var olmayan eylerdir. Bununla birlikte görmenin sebebi

idrak edilebilecek ekilde görülenin istidaddr. Bu sayede madum

görülür. Madunum görüldüünü kabul ettik! Öyleyse gören kimdir?

Görülen de bir nispet ise görmeye istidatl olduu kadar görülmeye

de istidatl olmaldr. Nispet deilse gerçek bir ey (vücûdî) olmaldr.

Bu durumda gören olduu gibi görülen de olmaldr, çünkü bizi gö-

reni biz de görürüz. Görülenin bize görülmesi yönüyle bir nispet

olduunu söylediimizde, öyle deriz: Görülen bizi görüyor olmas

bakmndan var olan bir eydir. Nitekim kendimizin de onu idrak

ettiimizi söyleriz. O halde tek bir ey vardr ve bu nedenle o ey

hakknda hayrete düeriz. Biz kimiz? O kimdir? Bir ksmmz öyle

der: 'Bana kendini göster, sana bakaym. Beni göremeyeceksin
’ 156

Allah

kendinden haber verirken
‘
Allah’n gördüünü bilmez mi?

,IS7
buyurur.

Allah’n haberi dorudur. Kukusuz Allah âlemdeki baz kimselerin

Allah’n gördüünü bildiklerini haber vermi, sonra balaç ve istidrak

edatyla (fakat) öyle demitir: ‘

Fakat bak daa, da yerinde durursa

beni göreceksin .’158 Allah daa tecelli etmi, da parçalanmtr. Dan,
Hakk görmek nedeniyle mi yoksa görmenin öncesinde mi parçalan-

dn bilmiyorum. Belki de görmeden önce parçalanmtr. Bu hadise

nedeniyle Hz. Musa baylm, ayldnda ‘

Seni tenzih ederim, tövbe

ettim
’159

demitir. Yani görmeyi talep etmediim önceki halime dön-
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düm. ‘Ben ilk iman edenim.’
160

Yani ‘Sen beni göremeyeceksin
5161

ayetini

ilk tasdik eden benim. Çünkü bu hüküm dorudan ilk kez bana inmi,

ben de ona ilk iman eden oldum; ardndan onu duyan herkes kyame-

te kadar ona iman etmede ,bana tabi olacaktr. O halde Hak görmeyi

talep eden (Musa için) veya da için zuhur etmemitir. Da O’nu

görseydi veya Hz. Musa O’nu görseydi, sabit kalr, parçalanmaz ve

baylmazd. Çünkü Allah varlktr, dolaysyla ancak varlk (vücûd)

verir. Bütün hayr O’nun elindedir ve varlk bütünüyle hayr ve iyilik

demektir. Allah görülen olmaynca, baylma vc parçalanma ortaya

çkmtr. Bunlar, fena halleridir; fena ise yoklua benzer. Hak bir

cevheri yok etmez, fakat onda izafi bir yokluk meydana gelebilir. Bu

izafi yokluk, zihab (gitmek) ve intikal diye ifade edilir. Allah seni bir

halden baka bir hale tar ve götürürken her iki halde de senin haki-

katin bakidir. Baka bir ifadeyle Allah seni bir yerden ötekine tarken

hakikatin her birisinde ve o ikisinin arasmda bakidir. Bu durum ‘

Di-

lerse sizi götürür, bakalarm getirir’
162

ayetinde belirtilir. O halde ge-

tirmek, kudret sfatna balyken götürmek -özel bir i olmas bak-

mndan- irade sfatna baldr.

JBu kadar açklama ve tafsilat tafsili olmayan bir hususta olmaz.

Tafsil edilenin özellii varlk deildir. Biz madumu (var olmayan)

muhal, yani varl imkânsz olan ve mümkün diye tafsil ederiz. Bu-

nunla birlikte o madumdur. Açklanmas gereken husus bu tafsili

kimin yapacadr. Bu konuda konumak ise gören ve görülen hak-

knda daha önceki açklamalarmza benzer. Biz ne söyleyelim ve neye

dayanalm!’ i her ne olursa olsun bulunduu hal üzere brakmak

görüündeyiz. Çünkü gayeler gerçeklemi, idrakler husul bulmu,

hazlar hakim olmutur. Bunun yan sra müahede sürekli ve ondan

nimedenmek mevcuttur. Yokluk veya varlk, Hak veya halk -her ne

olursa olsun- muhtaç olduumuz hususlar naks klmadkça hiç

önemli deil. Bu hususlara dair ilâh haber gelseydi, onlar hakknda

konumak ve düünmek, hakikate -bulunduu hal üzere- bir ey ek-

lemez veya ondan bir ey eksiltmezdi. Çünkü lâhî emir geldiinde,

hitab duymak üzere bir kulan, bunun yan sra bir anlayn, medlul-
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lün, konuann ve dinleyenin bulunmas gerekir. Bunlar zaten içinde

bulunduumuz durumun ta kendisidir. Onlar terk daha iyidir. Biz de

herkesin söylediini söylüyoruz. Bu hususta bütün i hayrettir. Hepsi

dorudur, hiç biri bâtl deildir! Çünkü o zihinde, dta ve bütün

idraklerde gerçeklemitir. Bu itibarla kabule (silm, yani bar) yö-

nelmek insan adna daha iyidir. ‘Bara yanarsanz . Yani bâtn

yoruma ve iaretlere yönelirseniz demektir. Seni ilgilendirmeyen iler

hakknda nazarî düünmeye sevk edecek bu fikirleri, Allah burada

iaret ehlinin dümanlar mesabesine yerletirmitir. ‘Bara yanarsa-

nz... Kastedilen ii bulunduu hal üzere brakarak arya gitme-

mek için sulhu tercihtir. Çünkü sen ancak Allah’n bir ayeti olmas

itibaryla onun hakknda ileri gidersin. Hâlbuki Allah öyle der: ‘Al-

lah’n ayetleri hakknda ar gidenlerden yüz çevir ta ki onlar baka bir

söze geçinceye kadar!’
165

Kastedilen yemek, içmek, cinsel iliki ve tasar-

rufta bulunduumuz meru ilerle ilgilenmektir. Söz konusu iler

ahiretteki saadete ulatran ilerdir. ‘Bu iler nedir?’ diye sorarsan

öyle deriz: Bunu bilmiyoruz. Biz sadece bize söylenen ve emredilene

göre hareket ederiz. Çünkü yalan söylemedik, sadece geçen her eyin

hak olduunu gördük. Öyle ki hiçbiri hakikatten fari ve boalm
deildi. Allah bize bunu emretmi, peygamberine de öyle demitir:

‘Ona yönel ve Allah’a tevekkül et!’
166 Akll ‘Allah'n emrim duyduk ve

uyduk’ der. Bu davran insana rahadk kazandrr.

Zuhur, zuhur edenden bakas deil

Bâtnhk gizlenenden bakas deil

Gidi nereye, kal nereye?

Karar nereye? Yerleme yeri neresi?

Bizden O’na, O’ndari bize

Hepsi kaza vc kaderin hükmüyle

Geçmiin peinden alama

Hiçbir ey geçmi deil gizlenen kötü olmad



Otuz Üçüncü Sifir 135

Var olan her ey izafi

tzafe edilenden geç ve bâtna bak

De ki: bade edene göre irade edersin

Varlk böyle zuhur eder

BÂTINLIK MERTEBES
el-Bâtn lahi smi

Sr nedir? Hakikatin kendinde bâtn olduu

Açklk izhar eder onu her göze

Bâtnlh ve srrn hikmeti olmasayd

Allah kimseyi dierine üstün klmazd

Allah onu eksiklikten salim iken üstün klar

Vehimlerden ve bakalardan da emindir o

Bedeni bakmndan biri ona ulasa

Fikir yoluyla Allah’n cömertlik ehli ulard

Yaratklar O’nun suretinde olmasayd

Ruhlar ve suretleri ihtiva edemezdik biz

Meleklerin yüzleri secde ederek bize döndü

Ruhlar ve suretleri içerdik diye

Bu nedenle hallerini hep deitirdi

Faydada ve zararda her ne olursa olsun

Bu mertebenin sahibi Abdulbâtn diye isimlendirilir. Allah ‘O ilk-

tir, sondur, zahirdir, bâtndr’167
buyurur. Zuhur O’ria mahsus olduu

kadar bâtnlk da bize mahsustur. Bununla birlikte bâtnlk da O’na

mahsustur. O kendisi nedeniyle bâtn olmad gibi kendisine de bâtn
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deildir. Ayn zamanda Allah bizim sebebimizle zuhur edici deildir.

Allah’n kendisiyle kendisini nitelendirdii harnlk, bizim hakkmz-

dadr. Binaenaleyh O duyuda ve manada idrakimiz karsnda bâtn

kalmay sürdürür. Çünkü ‘O’nun benzeri hiçbir ey yoktur
'168

Biz ise

O’na vermemiz uygun dümeyecek ve kendisi için kullanamayaca-

mz misalleri idrak edebiliriz. Bunlar Allah için kullanamayz, çünkü

onlarn misal olmasn salayan nispet ve ilikilerini bilemeyiz.

Bâtnlk tekvîn ve doumun gerçekletii bir mahaldir vc türeyen-

ler ondan meydana gelmilerdir. Bu nedenle Hak cl-Bâur ismiyle

nitelenmitir. Yani âlem bâtn olmas bakmndan O’ndan zuhur et-

mitir. Biz de Allah’ta bâtn bir halde bulunuyorduk. Bu bilgiyi -

vehimle deil- akla göre kabul etmelisin! Onu akla göre kabul eder-

sen, ardndan sahih bilgi gelir; hayal ve vehim olarak kabul edersen

cDourmamtr ’166
ayeti karna çkar. Akll insann böyle bir ret ile

karlaaca ie girimesi doru deildir. O bilgiyi -tahayyül olmaks-

zn- aklla kabul ettiinde, iin gerçeini örenirsin. Varlmzda
dayanacamz bir ilkenin bulunmas zorunludur. Bunun nedeni

mümkün olmamzn varlmz yokluumuza rercih edecek bir

mureedhi (tercih eden) gerekli klmasdr. Allah aramzda münasebet

bulunmad için bizden bâtndr. Biz ise varlmz, bütünümüz vc

tafsilimizle birlikte imkân hükmünün altnda bulunuruz. Herhangi bir

eye münasip olsaydk, o eyde imkân özelliiyle nitelenmi olur, bu

durumda Hak ‘imkân’ hükmünün altna girerdi. Hâlbuki Hak zat

bakmndan kendisi nedeniyle zorunludur. Böylece Allah ile aramzda

‘münasebet’ bulunmamtr. Allah bize benzer ve münasip olmaynca,

biz de O’na münasip olmadk. Hâlbuki bizim O’na dayanmamz kaç-

nlmazdr. Bu yönüyle bir açdan münasebet yokken bir açdan müna-

sebet vardr, Allah âlemden müstanidir, çünkü O’nun bilinmeyi

sevmi olmas, bilinmemesi demektir. Bizim O’nun hakkndaki bilgi-

mizin tanm budur. Bu itibarla Allah bilinmi olsayd, bâtn olmazd;

hâlbuki Allah zuhur etmeyen bâtndr! Bunun yan sra Allah, ikinci

yorumda, mümin kulunun kalbinde bulunmas bakmndan da

bâtndr. Mümin kulun kalbi O’nu sdran yerdir. Binaenaleyh Allah
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kulda bâtn bir halde bulunur. Kul kendi bâtnn müahede edemeye-

cei gibi ayn zamanda kalbinde bâtn ve gizli olarak bulunan da

müahede edemez. Binaenaleyh her iki açdan da biz Hakk göreme-

yiz.

Kutsi hadiste buyrulduu üzere, Allah kulun duyma gücü, görme

gücü vb. güçleri haline gelir. Kul gözüyle görürken artk gördüklerini

rabbi vastasyla görür, fakat güçlerinden hiçbir eyi görmez. Allah ise

onun güçleridir, dolaysyla kul Rabbini bu durumda da göremez.

Burada bilgi ve görme arasnda bir fark ortaya çkar: Biz imanla ve

onun kalplerimizdeki nuru vastasyla Allah’n bizim güçlerimiz oldu-

unu biliriz, hâlbuki gözümüzle görmeyiz. Bu nedenle O’nu idrak

edemeyeceimizi idrak ederiz. Gözler Allah’ idrak edemez! Hak bi-

zim görme gücümüz olduunda, kendi kendini idrak edemez, çünkü

bizin gözümüz olduunda perdelenmi olur. Gerçek böyle olunca,

O’nu görmemiz daha uzak bir ihtimal olur. Allah ‘Gözler O’nu idrak

edemez, O gözleri idrak eder’
170

buyurur. Göz kendisiyle idrak gerçek-

lesin diye yaratlmtr, yoksa gözün kendisi idrak edilmez! Allah

‘O’nu idrak edemez’
171 buyururken üçüncü tekil ahs zamiri kullanl-

mtr. Gayb gözle ve müahedeyle idrak edilemez. Gayb bâtndr;

idrak edilmi olsayd ‘gayb’ olmaz ve harn kalmazd. Fakat Hak (ken-

disini idrak edemeyen) gözleri idrak eder. Çünkü her iki tarafta da

gaybetin gerçeklemesi gerekli deildir. Baka bir ifadeyle senin gör-

mediin birinin seni görmemesi ve senden gaib olmas zorunlu deil-

dir. Bazen böyle bir durum olabilir, bazen olmaz. Ayetin yorumunda

baka bir husus daha vardr: Allah kendisini kendisiyle idrak eder,

çünkü O hüviyetiyle kulun görme gücüdür ve göz ancak görme gü-

cüyle idrak eder. Bu durumda Allah kullara izafe edilen gözdür. Allah

öyle der: ‘O gözleri idrak eder.’
172

Allah gözlerin kendisidir ve hiç

kukusuz kendini idrak etmitir. Bu nedenle Allah’n zuhur ettiini

veya kendisi nedeniyle zuhur eden olduunu belirttik. Allah kendine

bâtn olmaz. Ardndan ayeti tamamlayarak ‘O latiftir’
173

der. Kastedi-

len gözlerin O’nu idrak edemeyiidir. Allah gözleri idrak edici olmas

bakmndan Latiftir. Yani Allah’m gözleri idrak etmi olmas, kendini
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idrak etmesidir, çünkü gözlerin kendisidir. Bu ise latifligin ve inceli-

in son derecesidir. ‘Habîr'dir.’ Burada zevk bilgisine iaret eder. Yani

bu durum zevk yoluyla örenilir. Delillerin getirilmesi bu bilgiye

fayda vermez. u var ki delil, delil getirenin kendisi olursa, bu bilgi

zevk demektir. Hakkn görme gücü olduu kul, kendini Hak vasta-

syla görürken Hakk gözüyle görür. Hak onun görme gücü olmutur

ve böylece her iki eyi birden idrak eder.

Kimde bâtn ise

Onda yerlemitir

Bu sözümüzü kim bilir?

Gören veyafetanet sahibi

Gördüümü görür o

Kalbiyle zannederek

Hak seni görür bil

Perdelerin arasndan

Sen ise göremezsin O'nu

Belki O olursan görebilirsin

Burada Müslim’de yer alan ‘Oiu görmesen de O seni görür’ ha-

disine iaret vardr.

‘Sen görmesen de O’nu’

Hatta görmemi olsan bile

Kim bu hükme sahipse

Dediim gibiyse, görür O’nu

Zatm O’nun mazhar

Dilersen ‘manzaras ’ de

. Varlmda bulununca

Ben O’nun makberi olabildim
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Varln sahibi geldi de

zhar edeyim ben O'nu diye

Ariflerin kalpleri Hakkn kabirleri olduu kadar onlarn bedenleri

tecelli ettii yerlerdir. Allah kendisi hakkndaki marifetin mahalli ol-

malar itibaryla kullarnn kalplerinde bulunur. Sonra kullar O’nun

saygnlna riayet etmez, belirledii snrlarda durmazlarsa Allah

kalplerde ‘kabirdeki bir ölü’ gibi durur. Baka bir fadeyle Allah’n

kalplerde hükmü ve tesiri olmaz. Buna mukabil insanlara kar Hakk

perdeleyen örtü ve kilit olmas itibaryla kabrin O’nun üzerinde hük-

mü olur. Ayn durum tabiatn hükmü için gcçerlidir: Tabiat eriata

aykr bir ekilde ortaya çktnda, eriat insan tabiatnda ölmü say-

lr. Hak (ve hakikat) da rüyada böyle zuhur eder: Hz. Peygamber’i bir

rüyada biliyye Camiinin duvarlarnda ölmü olarak görmütüm.

Caminin yeri hakknda bir soruturma yaptmda, yerin zorla alnm
olduunu örendim. Anladm ki rüyada gördüüm, Hz. Peygam-

ber’in eriatmn orada ölmü olmasyd, çünkü oras er ölçüye göre

istimlâk edilmemiti. Hak gafil insanlarn kalplerinde ölmü ve defhe-

dilmitir ve o kalplerde Hak sanki onlarda yokmu gibi bulunur. ‘Al-

lah hakk söyler ve doru yola ulatrr .’

TÖVBE -GÜNAHTAN TAATE
DÖNMEK- MERTEBES

et-Tewab lahi smi

Dikkat edin! Tövbe dönmek demek

Tövbe ederek hakikate dön ve yönel

Biryerde birine tabi olursan

Tabi olduun durumda kalrsn
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Zuhur bir ekilde O’na ait ise

Bir açdan da gizlenme O’na aittir

Bizden O’na doru olan yönlerde hareket

O’ndan bize ait olan ikamet ve sükûn

Benden baka bir yardmc yok O’na

Dilerse yardm eder ve destek olur

Bu mertebenin sahibi Abduttevvab dive isimlendirilir. Tövbe
J

edenler bu mertebeden tövbe eder. lk dönü O’na aittir. Sonra dön-

sünler diye Allah kullarna ‘döner
5

. Binaenaleyh Allah kullara ancak

onlar kendisine dönsün diye döner. Hakkn sebep olduu her i mut-

laka gerçeklemi demekken Allah hakknda kullanlan her umut ifade-

si ‘vaki
5 anlamndadr. Bu itibarla ilk dönü Allah’n kula dönmesidir

ve bu dönüte kula kendisine dönü imkân ihsan eder. Kul tövbe

ederek Hakka döndüünde, birinci dönüün ardndan Hak tekrar kula

döner; ikinci dönü ‘kabul
5 maksad tar. Allah kullarnn günahlarn

kabul etmezken tövbe ve itaatleri kabul eder ki, bu da O’nun kullarna

rahmetinin bir neticesidir. Allah günahlar kabul etmi olsayd, itaatler

O’nun katnda bulunduu kadar günahlar da ahiüik mertebesinde

O’nun katnda bulunurdu. Hâlbuki Allah kullarndan ancak kabul

ettiklerini görür. O ise ancak itaatleri kabul eder. Dolaysyla kullarn-

dan kendi katnda sevimli ve güzel saylanlar kabul ederken günah-

lardan yüz çevirir, onlar kabul etmez. Günahkâr günahn Allah’a

yaklamak maksadyla ilememitir; O’na yaklamak maksadyla ile-

mi olsayd, bu davran, bilgisizlik, Allah’a kar iftira vc açk bir

küfür olurdu. Allah kendi katnda ahidik ve müahede mertebesinde

bulunmasnlar diye, günahlar kabul etmez. Bu itibarla ilâh divanda

kul meleklerin önünde yapt kötülüklerle ilgili hesaba çekilir. Allah

kulun hesaba çekilmesini emrettiinde, divan sahibi meleklere günah-

larnn silinmesini emreder. ‘Allah güzeldir ve ancak güzeli kabul

eder.
5 Her insann da yapp iledii güzel bir iinin olmas gerekir,

çünkü her insan, -hangi tarzda olursa olsun- güzel ahlaka sahipken

güzel ahlak bütünüyle Allah katindadr. Bu itibarla her kulun O’nun
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katnda efaatçisinin olmas gerekir. Divandakiler hesab tamamladk-

larnda, kullar üzerinde onlarn bir otoritesi yoktur. Emredilen ileri

yerine getirdiklerinde, ilerini bitirirler ve emir Allah’a döner. Nite-

kim ‘Sütun emir/i O'na döneryl7i
buyurur. Kul rabbinin katnda ancak

O’nun kabul ettiini bulur ve katnda bulunan iler nedeniyle O’na

ükreder. Allah da kula kerem gösterir, onu nimetlendirir. Kul öyle

der: ‘Rabbim! Bana ikram et!’ Bu esnada kul, Allah’n katnda kendi-

sinden kabul edip de onun üzerinde bulunduu güzel ahlaktan baka

bir ey bulunup bulunmadn bilmez. Bu nedenle kul hangi yerde

bulunursa bulunsun, o güzel ahlak Allah katnda bulunduu sürece

kul için sabit ve yerleik bir nimeti olacaktr. O da sürekli Allah katn-

da bulunur. Bu nedenle de kul nefsinin hissedecei bir nimette olacak-

tr. Buna mukabil bakas onun azap çektiini görürken o kii kendin-

de nimet içindedir. Bu durum bu konuyla ilgilidir. Tövbekârm ceza-

landrlmas söz konusu olduunda, onu baka bir isim deil, sadece

el-Hakim ismi cezalandrr; cezalandrmadnda ise onun hakknda

hüküm er-Rahim ismine aittir. Allah ‘Tevvab ve Rahim’dir .

yl7S Bu ayet

bir grup insan hakkmda geçerliyken baka bir grup hakknda ‘Tevvab

ve Hakim’dir
’176

geçerlidir. Hepsi Hakkn vekilleridir.

Tövbe/dönü önce Allah’tan

Bu tövbe kulu tövbekar klar

Kul tövbe ettiinde

Hak tekrar ‘tövbe eder’

Kul Hakkn sfatna vekil

Hakkn naibi o

Herkesin hali böyle

Aff talep için tövbe edenlerin hali

Tövbelerin en büyüü nedir?

Tövbeye tövbedir
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Tövbe ettiinde ise sen

Fiil sahibi olmaktan yüzünü çevir

Hakk bulu rsu n ite o zaman

Versin diye talep edersin O’ndat

Tövbesi sahih ve geçerli bir kul, Allah’n kendisine -kul tövbe et-

sin diye deil- cürüm ilesin diye döndüü kuldur! Sen de kerem

göstermek üzere affedersin. Bu sayede suç ileyeni balamak üzere

kendisine dönmen bir karlk ve 'ceza olmaz. Buna mukabil senin

balamanla birlikte kendisine dönen ve piman olan bizzat suçlu-

günahkâr olur. Suçlu-günahkârn tövbesi ve pimanl olmakszn,

sen balamaz vc mafiret etmemisen ikinci dönüteki ihsan ve

minnet nerededir? Allah’n dönüü birinci dönü gibi ihsan ve lütuf

dönüü olmaldr. Bu durum ‘Sonra onlara döner
’177

ayetinde ifade

edilir. Yani onlar tövbe etsin diye kendilerine döner. Bu birinci tövbe

bir ihsan tövbesidir. Allah tövbelerinin ardndan mafiret etmek üzere

kullarna döndüünde, bu ‘tövbe’ bir karlk ve cezadr ve ilâh ihsan

bunda uzak bir yorumla bulunabilir. Bu yorumda kul tövbe ederken

tövbesini salayan ilk lâhî tövbeye dönmü demektir. hsan tövbesi

ecza tövbesinden kolaydr. Bu tövbe sadece nimet olsun diye veren cl-

Muhsin’in ve el-Vahid’in dönüüdür. el-Muhsin alda ve eriata göre

zorunlu bir neden olmakszn sadece nimet vermek üzere ihsan eden

el-Cevâd’dr. ,

Güzel ahlakla ahlaklanmak isteyenlere bu kadar iaret vc açklama

yeterlidir! Allah keremi nedeniyle kendi üzerine rahmeti yazmtr.

Mudak kerem sahibi kötülüe iyilikle karlk verendir, çünkü ihsan

eden ihsan ihsanla alandr. Bu durumda ihsan edenin fazileti ve er-

demi ortaya çkmaz. ‘Ihsan edenler üzerinde bir yol yoktur .’
178 Bunu anla

ve hakikâtine ula ki, gerçee eresin! ‘Allah hakk söyler ve doru yola

ulatrr.’
'
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AF MERTEBES
el-Afuvv lahi smi

Suçlumu affettim! Bu affmz sürekli

Kolay bir itir bize evine yerlemek isteriz affetmekle

Oraya yerleince dedi ki: Kim o? Dedim ki:

Komunun komusunu arlamas gerekir <

Miskin komunun hakkn yerine getirmekten aciz kalrsa

Kendi evinde kalr

Orada kaim olunca, koruma gerçeklemitir

Onu korur, sknt vermez kendisine

Sanki onun için dolunay gibidir

On beinci gecede domu bir ay gibi

Bu mertebenin sahibi Abdulafuvv diye isimlendirilir. Allah ‘Hiç

kukusuz Allah Afuvv ve Gafur’'dur*
179

buyurur. Bu mertebe iki zdd

birletirmesi nedeniyle celal mertebesine benzerken bu mertebe de az

ve çoa ayn anda delalet eder. Nitekim kelimenin dildeki ilk kullan-

m bu zd bildirir. Celîl kelimesinin anlam azametli ve deersizi

birletirir. Hakkn mertebesinde ‘afuvv
3
kanaate benzer: Kanaat bir

art olmakszn var olanla yetinmek anlamna gelirken fazla ihtiyaca

ilave demektir. lahi mertebenin afuvv niteliiyle nitelenmi olmas

gerekli olan vermesi demektir ve cömert ve hikmet sahibi olmas

nedeniyle bu durum kaçnlmazdr. Allah bir snrlama olmayacak

ekilde ihsa edici ve nimet verici olmas itibaryla ise verdiklerini

artrr. Bu esnada yetinmeye yol açacak ekilde ihdyaçlar daraltmay

gerektirmez. O halde atâ, yani nimedendirmek üzere vermek Hakkn

cömerdik niteliiyle vermesidir. lletler ve âmiller kendisinde etkili

olmayaca gibi Hak da verirken bkmaz. Sahih bir hadiste öyle deni-

lir: ‘Allah siz bkncaya kadar bkmaz. Siz braktnzda O da brakr.’

Dilekten sonra verip maln harcayan, ‘karlk’ olarak vermi demek-
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ken ükredilsin diye veren ise hiç kukusuz hayr kendisine dönecek

bir nedenle vermi demektir. ükürden sonra veren ise ‘uygun bir

karlk’ olarak vermitir. Bütün bu snrlamalar afuvv mertebesi izhar

ederken bu mertebede snrlamann bulunmad mutlakl da afuvv

mertebesi izhar eder. Bu nedenle kelime, az ile çok hakknda kullanla-

bilir. Bu itibarla sakal ksaltmak anlamndaki i'fau’l-hhye tabiri bu

kelimeden türetilmitir. nsanlar sakaln ksaltlmas hakkmda eriatn

bu lafzla neyi kastettiinde görü ayrlna dümülerdir: Acaba

eriat byk gibi ksaltlmakszn sakaln uzatlmasn m kastetmitir?

Sakal ksaltlmazsa uzar. Baka bir hadiste geçmesi nedeniyle de saka-

ln biraz ksaltlmas da kastedilmi olabilir. Hz. Peygamber ‘By ve

sakal ksaltnz’ demitir. Byklarn ksaltlmas makasla alnmalar

demektir. Belki sakaln ksaltlmas -bütünüyle kesilmeden- uçlarndan

alnmas demektir. Bu hükümden ‘De ki Allah’n ziynetini haram klan

kimdir ?’ 180 ayetinde geçen lâhî ziyneti anlayan sakalna bakar: Süs

sakaln uzatlp hiçbir ksmnn kcsilmemcsindeyse, sakaln brakr;

sakaldan bir miktar almakla süs ve ziynet ortaya çkacaksa -ki bu saye-

de sakal yüzle orantl ve yüzü süsleyecek bir ekilde ortaya çkar-

sakaln bir miktar keser. Hadiste Hz. Pevgamber’in sakalnn uçlarn

ald zikredilir. Böylece sakalda afivv’un azlk veya çokluk anlamna

m geldii ortaya çkmtr.

Günahkn cezalandrmaya gelirsek, Allah ‘O çounu affeder

(afuvv)’
181

der. Buna mukabil az cezalandrr. Ayette afuvv cezalan-

drmann gerektirdiini gösterir, fakat azlkta olmaldr. Azlk müdde-

tin ksal bakmndan zamana iaret edebilir. Bu durumda Allah

mafiret eder, nimet vermek üzere günahkâr Müslümandan elemi

kaldrr. Bazen hâl ile meydana gelir ve daha iddetli elemlere göre
<

• -
.

‘

»

aclar hafifler. Dikenin ayaa batmas nerede, ylann srmas nerede?

Her biri de ac verse bile, iki ac arasnda bir iliki yoktur. Az ac var-

dr, çok ac vardr. Azab hak edenler -ki onlar kendilerine ayrn diye

emir verilen ve ayrlan günahkârlardr- Cehennemlik olanlardr. Onlar

-kendi düüncelerinden olmakszn- Allah’a irk koan kimselerdir.

Onlarn el-Afuvv isminin tecellisine mazhar olmalar, bulunduklar
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zamanda gerçekleir, çünkü cezalandrma zaman snrldr. Bu vakit

ortadan kalktnda ise bitimli olmayan zamann hükmü onlarm üze-

rinde kalr. Onlarn azap çekme zamanlar iinin kendisine döndüü

bu zamana göre ksadr.

Binaenaleyh Allah azab az vermek itibaryla el-Afuvv iken mafi-

reti ve balamay çok yapmas bakmndan da el-Afvv’dur. Çünkü

Allah bize balamay ve affetmeyi emretmitir. Baka bir ifadeyle

bize kar suç ileyenleri balamamz, onlar affetmemiz ve hatalarn

görmezden gelmemiz bize emredilmitir. Hal böyleyken Allah böyle

bir nitelie bizden daha layktr. Bu nedenle affedenlerin ecri Allah’a

kalmtr, çünkü O Afuvv ve Gafur’dr. Allah’m mafireti ne tövbeye

ne salih amele bitimi, bunun yerine ‘De ki, ey kendilerine kar haddi

aan kullarm! Allah'n rahmetinden ümit kesmeyin, Allah bütün günahlar

balar, O Gafur ve Rahim’dir
,m

denilmitir. Burada mübalaa kipi

kullanm, herhangi bir israf ve haddi amay belirlemedii gibi her-

hangi bir yeri de belirlememitir. O halde ilâh rahmet ve mafiretin

kendine kar haddi aan herkesi kuatmas kaçnlmazdr. ‘Allah hakk

söyler ve doru yola ulatrr.’

RE'FET MERTEBES
er-Raûf lahi smi

Raûftur, Rahim’dir, cezalandrmaz kullar

Umutla O’na gelen ve korkan kullar

Gafletle iledikleri günahlarn

Ahiret olsayd zorlayc olarak gelirlerdi

Affetmek istersen cezalandrma onu

Dilenerek ve boynunu büküp geleni
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stekten müstani kii gelmitir

Bu nedenle onu dilenci olarak görür

Muhtaçlmz nedeniyle bizden aza raz olur

Affedici olmas nedeniyle O'ndan dolay zenginleriz

Bu mertebenin sahibi Abdurraûfdur. Allah kulu Hz. Muham-

med’i ‘Müminlere kar raûf ve rahim
’ 183

diye nitelemitir. Ayette bu

nitelii imanla snrlamken, iman herhangi bir eye iman etmek diye

smrlamamtr. Demek ki bu snrlama mutlaklktaki bir snrlamadr.

Allah iman sahibinin hakka ve bâtla iman edebileceini buyurur.

Hakka iman etmekle ilgili olarak ‘Ey iman edenlerf Allah'a ve Peygambe-

rine iman ediniz’
1**

der. Burada söylediklerini söylemi, onlar mümin

diye isimlendirmitir. Ayette kastedilenler, ancak bâtla iman edenler-

dir. Buna mukabil Allah onlara Allah’a -ki O haktr- ve peygamberine,

peygambere indirmi olduu kitap ile önceki peygamberlere indirdii

kitaplara iman etmelerini emretmitir. Bu durum ayette kastedilenle-

rin yalnzca ehl-i kitap olmadn gösterir, çünkü Allah onlara daha

önceden indirilen kitaba iman etmelerini de emretmitir. Hâlbuki chl-

i kitabn âlimleri kitaba iman eden kimselerdi. Allah burada inkâr

snrlam, hâlbuki imam snrlamam, ‘

Allah’ inkâr eden
,18a

buyur-

mutur. Böylece zikirde kuluna iman etmeyi emrettii hususta snr-

lam, küfrü ise imanda olduu gibi mutlak ve genel zikretmemi, ‘ey

iman edenler’ ayetinde onlar nitelemitir. Onlar bâtla iman etmi

olanlardr, çünkü Allah’a iman edene ‘Allah'a iman edin’ denilmez; o

zaten Allah’a iman ederek mümin olmutur. Gerçi ayette Allah’a yak-

lama amacyla özel peygamberin sözü nedeniyle O’na iman etmek de

yorum dâhilinde kabul edilebilir. Bununla birlikte bu konuda iin

dorusu ve hakikati vardmz görütür. Bilhassa Hak ‘iman’ sözünü

bâtla iman edenler için kulland gibi küfür sözünü de tautu inkâr

edenler hakknda kullanmtr.

Bilmelisin ki, kalplerde re’fet, cezbe ve ilgiye benzer. Kelime slah

etmek ve yumuamak anlamndan türetilmitir. Bu itibarla lâhî re’fet

kullara rahmet ve yumuaklk göstermek demektir ve bu nedenle de
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-bütün cezalarda deil- belirli bir cezay uygulamada yumuaklk gös-

termek insanlara yasaklanmtr. Söz konusu ceza zina eden bekâr

erkek ve kadn veya haklarnda cezay birletirenlere göre dulla ilgili-

dir. Âlimlerin çou bu görüten farkl düünür. Burada ‘Sizi engelleme-

sin’
1 *', ifadesiyle görevlilere hitap edilir.

‘
Allah'n dininde onlara kar

merhamet!’
187 Allah’n dini burada ceza demektir. Sonra öyle der:

‘Allah’a iman etmi iseniz- -
,m Burada tahsis eder, çünkü bâtla iman

edenler de vardr. ‘Ve ahiret gününe...’
189 Allah’n ahirct gününde ceza-

lar uygulamasna iaret edilir. Allah adeta görevlilere ve yönericilere

öyle der: ‘Dünyada ahitlerin huzurlarnda mahcup olmazdan önce

kullarm temizleyiniz!’ Bu nedenle onlar için
‘

Müminlerden bir grup

onlara ahit olsun’
190

der. Allah ahirette o insanlarm cezalandrlmasnn

ahitlerin önünde gerçekleeceine dikkat çeker. Bu durumda mahcu-

biyet daha artar. Demek ki dünyada cezalarn tatbiki daha gizlidir.

Valinin cezay uygulama emri hrsz hakknda bir ibret olduu gibi

onlar hakknda da bir ibrettir. Allah ‘îtikâfa girenler ve tavaf yapanlar

için evimi temizle’
191

der. Haddi uygulamak da böyledir. Haddi uygu-

lamak bir ibret olmadnda temizlik sayürken ibret olduunda ken-

disinde temizlik anlamnn bulunmas kaçnlmazdr. Çünkü suçlu

insan dünyada cezalandrld ölçüde (temizlenerek) ahiretteki cezas

düer. Zâniden ‘ibret olmak’ hali düer, fakat hrszdan dümez. Hr-

szn eli kesilir, çaldna karlk engelli olarak kalr. Onun çald
bakasnn maldr. Elinin kesilmesi ise gelecee matuf bir engelleme

ve zorlamadr. Bakasmn hakk da onun üzerinde kalmtr ve bu

nedenle âri bu cezay ibret klmtr. bret kayt demektir ve eli ke-

silmiken sürekli kayt altndadr. Buna mukabil âri, zina edenin

cezasnda böyle bir ey yapmamtr. Bir rivayette öyle denilir: ‘Hü-

kümde dile getirilmemi hususlar afiyettir.’ Yani silinmitir, bir tesiri

olmad gibi bu konuda cezalandrma da yoktur. Çünkü Allah insan-

lara kitabnda ve peygamberinin dilinde kendilerine indirmi olduu

hükümleri beyan etmitir.
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MAMET MERTEBES
• *

el-Vali ilahi ismi

imam vali demek kinaye deil bu söz

Çünkü ben bana benden görüneni biliyorum

Benim söylediim bu sözü söylüyorum

Bulunduum her halde; kinayesizce

Bu mertebenin sahibi Abdulvali ve Abdulveli diye isimlendirilir.

Abdulvali ileri kendi bana yürüten demektir. Verdii emirle bir

bakas ileri yürütürse, böyle biri vali veya imam deildir. Vali ve

imam valilik göreviyle atanm kimsedir. Vali diye isimlendirilmesinin

nedeni de -ihmal olmakszn- ileri yönetmesidir. Baka bir ifadeyle

yönetme görevini üstlendii herhangi bir ite ihmalkârlk göstermez.

Görevi yerine getirmezse vali deildir, öyle bir insan arzusuyla hü-

küm verendir ve onun hakknda <
Hevaya uyma, seni Allah’n yolundan

saptrr
’ 192

denilir. Binaenaleyh valinin nefesleri, hareket ve tasarruflar

snrldr. Bu itibarla vali her durumda hayr içindedir ve böyle olmak

zorundadr, -çünkü sürekli yaratandr. Bu nedenle onu ancak fazilet,

nimetlendirme ve temizlemek amacyla cezay uygulamada görürsün.

Temizlemek bir hayrdr, çünkü gerçekte vali Allah’tr. Valilik için

görevlendirilen kii ise Allah’n hükmüne ve gösterdii hakikate göre

hüküm verir. Hz. Peygamber, bize bildirmek üzere, bir duasnda

öyle der: ‘Bütün hayr senin ellerindedir.’ Allah ancak hayr yönettii

gibi hayr emreder. Cezalandrrken ve ödüllendirirken O’ndan ancak

hayr meydana gelir. Ardndan öyle der: ‘Kötülük sana ulaamaz!’

Vali kötü bir i meydana getirmez; hatta kötülük ulaamayaca için

kötü bir i dc yapmaz. Demek ki vali Hakkn görevlendirdii kii

olduunda kötülük kendisine ulaamaz. Hakkn görevlendirmesini

göz ard edip arzusuna göre hüküm verdiinde, Allah’n yolundan

sapar ve hesap gününü unutmasnm karlnda iddetli azap görür,

lâhî hüküm divan kendisini hesaba çeker ve cezalandrr. Bu itibarla
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aki, yani bedbaht, temizlenmesi ahiret yurduna tehir edilen demek-

ken saîd, yani mutlu insan ise dünyada temizlenen kimsedir. Böyle

biri ya tövbe ederek veya insafla veya dünyada ona verilen cezayla

temizlenir ve üzerinde hak bulunmadan ahirete gider. Bazen dünya

üzerinde yürürken de üzerinde günah bulunmaz. Bunun nedeni Al-

lah’n onu sürekli snamas ve bu smamalarn onun kefaretine dönü-

mesidir.

Hakkn valisi kim

?

Bütün iyilikleri tek tarzda yöneten kii

Bir iten ayrlmaz o

Baka bir ie geçmek üzere hükümsüz

Hüküm verirken nuru vardr

Geceleyin dolunayn nuruna benzer

istekleri çoalp karartnca ortal

Hüküm vermek üzere felak gibi gelir

Karanl senden açar gider

Sen karanln açldn görürsün

Baka bir iirde unlar söyledik:

Allah’a snn, felak’n rabbine

Gece basan karanln errinden

O bize döner her vahit

afak vakti bize yöneldii gibi

Karanlk bastnda geceleyin

Ay yükselir ve ortaya çkar

O gün zatlarnzda yolculuk edersiniz

Beni müahede ederken derece derece
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Yaratt nedeniyle Allah’a hamdolsun

Bizi önce su sonra nutfe olarak yaratt

Yaratlmlarn enyaratlmym

Muda halinde sonra alak’a çevirdi

Onun vesilesiyle bizi var etti

Bize tahsis ettii bütün sevgiyi de öyle yaratt

Aziz dostum! Sana tavsiyede bulundum, dinde arya gitme ve

Allah hakknda dorudan baka söz söyleme, yaratklar hakknda da

sadece doruyu söyle! Çünkü bir insan olmak bakmndan sen yara-

tlmlar üzerinde valisin.

Bir ii yönetirken

Onda hakkyla bulun

Hakikatli vali olan kii

Doruluk oturardadr

Onu hakikat üzere görürsün

Hak ile halk arasnda hükmederken

Bir mertebe ki kulak verir herkes

Akl ve söz sahibi herkes

Fena nedeniyle fani olmu

Beka nedeniyle baki

Fani olduunda çkar gelir

Zddn hükmü baki klar onu

Allah, dostu Hz. brahim’e ‘eni insanlar için imam kldm’ 193 buyu-

rurken talebi olmakszn onu imam klmtr. Buradan Hz. brahim’in

hiçbir ekilde zalim olmadn anladk, çünkü imamlk Allah’n ona

verdii bir lütuf ve ahitti. Hz. brahim Rabbine hürriyetimden de’
m

demi, Allah ise halimler benim ahdime ulaamaz’195
diye karlk ver-

mitir. Allah bize Hz. brahim’in dinine uymay emretmitir. Bunun
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nedeni masumiyetin o dine bitimi olmasdr. Hz. Peygamber komu-

tan olmak isteyenin kendi haline braklacam, istei olmakszn ko-

mutanln verildii kiiye de yardm edileceini, Allah’n onu destek-

leyecek bir melek göndereceini söylemitir; melek teklif âleminde

meru hükümlerde hatadan korunmutur. Hz. brahim hanif, yani

Hakka yönelen ve her iinde O’na teslim olan ve boyun een birisiydi.

O bulunduu her yerde hayr ileyen birisiydi.

Bana öyle denildi: ‘Kâmil insan, ilâh isimler arasnda hüküm ve-

rendir.’ Kâmil vali hasmlatklarmda Mele-i a’lâ arasnda da hüküm

veren insan olduu gibi ilâh isimler arasnda hakikate göre hüküm

verir. Bu nedenle melekler Âdem’e secde ermekle memur oldular,

çünkü itiraz aslmda hasmlamak demektir ve hasm ise güçlüdür.

mamet ve halifelik Hz. Âdem’e verilip melekler ona secde ettiinde,

yaratl nedeniyle kibre kaplarak kendi mertebesinin üstün olduu-

nu ileri süren blis saygszlyla cezalandrlmtr. blis öncelikle

kendini biimemiken bakasn hiç bilememitir. Hiç kukusuz ki bu

makam, mertebenin yükseklii nedeniyle övünme ve böbürlenmeye

yol açar. Övünme ve böbürlenme ise Allah sebebiyle bile olduunda

çetin bir hastalktr. Allah o hastalk için ifa verici bir ilaç indirmi,

imama Kabe’ye secdeyi emretmitir. mam bu ilac içtiinde, kendini

beenme hastalndan kurtulur ve Allah’n dilediini yapan olduunu

bilir. Anlar ki, Allah onu meleklerin önüne mertebesinin üstünlüü

nedeniyle kendisine vermi olduu bir nitelikle geçirmemi, kendisine

itiraz eden meleklere edep öretmek amacyla böyle yapm, kendisi

ise bir beer olarak kalmay sürdürmütür. Bunun yan sra Kabe’ye

secde ederken de onun kendisinden üstün olmadn da örenir:

Kabe’ye secde etmek insann mertebesinden kaynaklanan hastal

tedavi eden bir ilaçtr. Binaenaleyh Allah kendisinde hastalk gelmez-

den önce Âdem’in saln korumutur. Nitekim tbbn bir yönü de

saln korunmasdr. Bu itibarla saln korunmas bir yerde hasta-

la kar önlem almak demektir. Çünkü Hz. Âdem hastala elverili

bir göreve getirilmitir. Böylece Adem Kabe’ye secde ederken merte-

be itibaryla ondai üstün olduunu bildii gibi meleklerin de kendisi-
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ne -onlardan üstün olduu için deil- Allah’n emri nedeniyle secde

ettiklerini de bilir. Allah bu emri meleklere onlar skntya düürecek

bir durumun ortaya çkmasna karlk onlara olan inayetiyle vermi-

tir. Melekler itiraz ederken hayr amaçladklar için Allah hastalklarna

kar ilac süratle terkip ederek onlara inayet göstermitir. laç, Hz.
A

Adem’in onlara ilâh isimleri öretip meleklere ona secde etmelerinin

emredilmesidir. ‘Herkesin belli bir makam vardr.’ Meleklere secde

emredilmi, onlar da emre uymu, sürade emri yerine getirmiler,

Allah da onlar ‘verdii emirlerde Allah’a asi olmazlar, emredileni yapar-

lar’
1™

diyerek övmütür. Buna mukabil Adem’e ise yasak koymu, o

ise yasaa kar gelmitir. air öyle der:

Taknlk yapan knayc olarak taknlk etmez

Rabbi onu seçer, tövbe eder ve doru yolu bulur

CEM' MERTEBES
el-Cami lahi smi

Cem’ vücûd (varlk, bulmak) demek

Cem'de ayrlk ve bölünme yok

Ayrlk nerede?

ttifakn olduu eyde

Bizde hüküm vermek O’na ait

Varlmzdaki hüküm O'nun

O’nun üzerinde biz hüküm veririz

O’nun tasarrufu mutlaktr

Mertebenin sahibi Abdulcami diye isimlendirilir. Allah ‘insanlar

kuku bulunmayan günde toplayandr (1camiT197
der. Butum yan sra

Allah âlem hakkndaki bilgisiyle kendisi hakkndaki bilgiyi de kendin-
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de cem’ eder ve toplar ve bu sayede âlem Hakkn suretinde ortaya

çkar. Bu nedenle Hakkn varln ta kendisi olduunu söyledik. Allah

bütün âlemi bu mertebeden kendi hamdini tespih etmek ve O’na

secde etmek özelliinde birletirir ve toplar; bunun istisnas azab hak

eden insanlarn çounluudur. Onlar gayr- i meru bir tarzda Allah’a

secde ederlerken Allah gerçekte (manada) kendisine secde etmi olsa

bile böyle birini cezalandrr. Bunu anlamalsn!

Bu mertebeden ‘cinslerin cinsi’ ortaya çkar: Cinslerin cinsi ma-

lum (bilinen), sonra zikredilen, sonra eydir. Binaenaleyh cinslerin

cinsi, hiçbir bilinenin dnda kalmad en genel cinstir: Bu itibarla

ne halk, ne Hak, ne mümkün, ne vacip, ne muhal onun dndadr.

Sonra en genel cins bu türlere doru bölünür ve ayrr. Baka bir

ifadeyle üzerindeki için tür, altndaki için cins diye ayrlr. Böylece son

türe varncaya kadar gider. Son türün ardndan niteliklerinin dmda
baka bir tür yoktur. Burada ise bireylerin varlklar ortaya çkar. Bü-

tün bunlar cem’ demektir ve hepsi bu mertebedendir. Cem’in en az

iki ve daha fazlasdr. Varlk cem’ ve çoklukla meydana gelmeseydi,

isimlerin, sfatlarn, nispederin, izafetlerin ve saynn hükmü ve çoklu-

u ortaya çkmazd. Bununla birlikte mutlak birlik her çoklua elik

eder. Binaenaleyh birde çokluun bulunmas kaçnlmaz olduu gibi

çoklukta da birin bulunmas kaçnlmazdr: Her birisi arkadayla

beraberdir.

Allah bu mertebeden ‘Bulunduunum her yerde O sizinle beraber-

dir
,m

der. Beraberlik musahebet ve elik etmek demektir ve o da çok-

luktur. Baka bir ayette ‘Üç kiilik bir topluluk yoktur ki dördüncüsü O

olmasn veya dört veya be kii
>lw

denilir. Ayette ‘az’ derken bir, çok

derken sonsuza kadar giden saylar kastedilir. Bir kii varsa Allah kin-

cisidir, çünkü Allah onunla beraberdir. Bu durumda çokluk O’nunla

ortaya çkar. Bu itibarla Allah el-Cami’dir (toplayan ve çoaltan).

Sonra Allah bire eklenen her sayyla o saynn lafz olmakszn bera-

berdir. Yani Allah için
c

üç kiinin üçüncüsü’ denilemez; hâlbuki ‘iki-

nin üçüncüsü’, ‘üçün dördüncüsü’, ‘dördün beincisi’ denilebilir. Çün-
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kü Allah herhangi bir ekilde izafe edildii kimselerle ayn cinsten

deildir. ‘O’nun benzeri bir ey yoktur ve O duyan ve görendir
'200

Bu mertebe cem’ hakknda süreklilik sahibidir ve ancak birletirici

ve çoaltc olarak anlalabilir. Bu nedenle bu mertebenin yegâne

tesiri cem’dir (çoaltmak ve toplamak). Ayran da ancak cem’ olmak

üzere ayrr. Daha önce delilin medlûle zt olduunu örenmitin.

Delili kullanan kiinin -ki delili inceleyendir- kendisinde ve kendisiyle

beraber olduunda, delillendirilenle beraber olmaz. Allah hakkridaki

delilin kendi nefsin ve âlemdir. Ayette ‘Onlara ayetlerimizi gösterece-

iz'201
denilir. Bize delil olduklarn göstereceiz demektir.

‘
Ufuklarda

ve nefislerinde ...'
202

Hz. Peygamber öyle der: ‘Kendini bilen Rabbini

bilir.’ Allah seni kendine delil klmtr. Senin kendinle cem’ halin ve

farkn ise kendinle cem’ olmu iken ondandr. Sonra Allah Ebu

Yezid’e öyle der: ‘Kendini terk et ve gel!’ Kendinden ayrlm olman

O’nunla cem’ olmak maksad tar. O’na olan delili incelemediin

sürece O’nunla bir olamazsn. Delile baktnda O’nunla cem’ oldu-

unu örenirsin, çünkü O senin görmen ve duymandr! Sen de O’nu

talep ederken O’nunla birsin. Her kim talep ederse, O’nunla bir iken

talep etmitir. O kendini seninle cem’ edendir, çünkü O seni sever. Bu

durum eldekini talebin halleri arasnda en garip olandr.

Hal oyun oynar durur

Bizim onda bir yolumuz var

O bizim meydanmz

Onda elenir ve oynarz

Gelinler nikâhlanr onunla

çeriz ve eleniriz

i yapna baknz!

Ondan haz aln

Bir talebimiz yok bizim

O’nun bizde talebi var
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Sürekli olan i Hakkn âlemle beraber olmasdr. Bu nedenle var-

lkta ve yoklukta cem’ (toplam, çokluk) süreklidir. Allah yokluu

halinde mümkünle beraber olduu gibi var olurken de onunla bera-

berdir. Binaenaleyh bulunduumuz her yerde Allah bizimledir. De-

mek ki tevhid, var olmayan akledilir bir itir (birlik dta deil, aklda-

dr). Çokluk, yani cem’ ise hem mevcut hem akldadr. ‘Erkeklerin

kadnlar üzerinde bir derecesi vardr.’ Bu derece varlk derecesidir.

Allah'n murad mutlak birlik ve tevhit olsayd, âlemi yaratmazd.

Âlemi var ederken kendisine ortak koulacan biliyordu. Sonra âle-

me kendini birlemeyi emretmitir. Allah’a dönen i O’nun kendi fiilli-

dir. Hiç kukusuz Allah vard ve kendisiyle beraber varlkla nitelenmi

hiçbir ey yoktu. Demek ki Allah ‘irk’ âdetini ilk çkartandr! Çünkü

Allah âlemi varlkta kendine ortak klmnr. Âlem gözünü açtnda,

varlkta kendisine ortak görmütür. Bunun anlam âlemin tevhide bir

zevkinin bulunmaddr. Böyleyken tevhidi nasl bilebilir ki? Âleme

‘Yaratcm birle’ denildiinde, bu hitab anlamam, hitap tekrarlan-

m, pekitirilmi ve ‘sen Bir’den sudur ettin’ denilmitir. Âlem ise ‘Ne

dediini bilmiyorum, ben ortaklk ve irkten baka bir ey anlamyo-

rum?’ demi, öyle eklemitir: ‘Kendisiyle aramda münasebetin bu-

lunmad birinden meydana gelmem mümkün deil! Arada bir bilgi

nispeti, kudret nispeti bulunmaldr. Allah kâdir ise buradan ikinci bir

ortaklk anlalr. Bu da benim Allah’n kudretini ve varlmdaki tesi-

rini kabul yeteneimdir. Öyleyse ben Bir’den sudur etmedim: Bir eye

gücü yeten zat ile O’nun gücünü ve tesirini kabul edenden sudur et-

tim. Veya -sebepleri kabul edenlerin görüüne göre- illetin hükmü ve

tesiriyle malulün kabul ermesinden ortaya çktm. Bu nedenle ben

varlkta birlie ‘zevk’ yoluyla aina deilim.’

Yaratcm birleme arzusuyla hareket ettim

Fakat benim kabiliyetim istediime engel

Keke bir müahede bulunsayd

/

Keke onu ikame edeni görseydim
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Ulalmas imkânsz bir ie yöneldim ben

Onun elde edilmesini adetler engeller

Baknz! Allah iin çokluk ve cem’ olduuna, buna mukabil ken-

disinin de el-Cami (toplayan) olduuna ‘Her eyi çift yarattk
’203

aye-

tinde dikkat çeker. Allah kendisinin bir ey olduunu bilirken Âdem’i

de kendi suretinde yaratm, onunla birlikte
c
çifF olmu, sonra

Âdem’den Havva’y yaratm, bu sayede Âdem’e yaratl ilkesini ö-
retmeyi murat etmitir. Bunun yan sra Âdem onun kimi çift yapp

kimin de kendisini çift kldn örenir. Binaenaleyh yaratlm oldu-

u surette Havva’nn yaratlm olmas, Âdem’in çift oluuna bir ey
eklememitir. Bu çift olma Havva’y izhar etmi, Havva bu çift olmak

halinden doan ilk kimse olmutur. Nitekim Allah da Âdem’i iki eliyle

yaratm, O’nun çift olmasndan ise kudret ve kabul eli meydana gel-

mi, Âdem onlarla zuhur etmiti.

Bir idi çift oldu

Onunla dalgaland durdu

Toprak unsuru nedeniyle düük idi

Üflemek sayesinde zirveye ulat

Beni efendi olarak yerletirdi ve geldi

Elçileri bana bölük bölük

Ey muvahhid! Nereye gidiyorsun? Senin tevhidin irk kotuu-

nun delilidir. Çünkü tevhid ancak muvahhidden ortaya çkabilir. Bu

durumda muvahhid ve muvahhad, yani birleyen ve birlenen çokluk-

tur. O halde varlkta irkin bulunmas kaçnlmazdr. Demek ki mü-
rik güçlü bir dayanaa dayanmtr ve bu nedenle zat gerei gazabn

bitecei yerde rahmete erecektir. Böylelikle en güçlü olan rahmetin

otoritesi ortaya çkar, çünkü nimet yurdu belirlenmitir. air öyle

der:

Korku vaktinde güven ne tatl ey
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Güvenin tadn ve hazzn güvendeki insan ne bilsin! Onun dee-

rini ancak korku vaktinde güven bulan insan anlayabilir. Böyle biri

kendine gelen güvenin tadn bulur. Bu nedenle cennet nimeti de

dünya nimetleri gibi her nefes yenilenir. Bununla birlikte ahiret haya-

tnda bu nimetin kendisinde yenilendii kimse nimeti hissederken,

‘benzerlerin’ yaratln müahede eder. Dünyada benzerlerin yaratl

müahede edilemez veya hissedilemez. ‘Onlar yeniden yaratl hakknda

kukudadr ,’
2<M O halde cehennem ashabnn hazz, diyar müahede

ettikleri için pek yücedir. Gülistandaki bir güle almaz! alacak

olan Hz. brahim’de olduu gibi ate içindeki bir güldür. O ise atein

ortasnda nimet ve haz alr. Hz. brahim atein ona ulamasndan

korunmu ve himaye edilmiti. Bu nedenle dümanlar gözleriyle onu

ate olarak görürken kendisi atei -Allah’n emriyle- serin ve esenlikli

olarak bulmutur. Hz. brahim’in dümanlan kendisine bakarken ona

hücum edememilerdir. Baknz! Cennet naho ilerle çevrilmitir.

Allah bunu ehli hakknda nimetin artmas için böyle yapmtr. Çünkü

kurtulu ve baar nimeti nimetlerin en büyüüdür.

insan nimetlensin diye yaratld

insana ancak örensin diye gösterdi

Hakkn varl halknda

Bu varlk bir ikramdr sadece

Azap ile nimetlenir bir grup

Zddm görmeseydi bunu kabul etmezlerdi
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MÜSTANLK VE ZENGNLK
MERTEBES
el-ani lahi smi

Dikkat edin! el-ani zat gerei zengin olandr

Bütün cemal sfatlarnda da kimseye muhtaç deildir O

Kulun varl kendisinden kaynaklanm olsayd

Hibelerinin yücelii nedeniyle mertebeleri de yücelirdi

Fakat Hakkn varl onlarn varlklarn sildi

izhar ettii kelimeler ve hakikatler Allah’a ait

Bunu diyorum ve sözüm dorudur, yalan deil!

O'nun ihsanlarndan nasiplenmek istedim ben

Hakk arif olan kii hürmet eder bana

ifa etmezden önce de ecrini veririm

Bu mertebenin sahibi Abdulani ve Abdulmuni diye isimlendiri-

lir. Allah öyle der:
4

Allah âlemlerden müstanidir.
’2US Baka bir ayette

‘O zengin eden ve fani klandr’206
der. Hz. Peygamber bu mertebeden

‘Zenginlik mal çokluu deil gönül zenginliidir’ demitir. Tacirleri

düün! Ömrü boyunca kendisine, hatta bakmakla yükümlü olduu

insanlara yetecek kadar mala sahip olduu halde gönül zenginliine

sahip olmayan kimseler görürsün. Gönül zenginlii bir yana, öyle biri

son derece muhtaçtr. çindeki boluu kapatmak üzere tehlikeli yerle-

re gidecek kadar imkân olsa bundan çekinmezdi. Hâlbuki tacir sürek-

li gönül zenginliinin peindedir de bunun farknda deildir.

Bilmelisin ki, zenginliin ilk derecesi var olanla yetinmek ve ona

kanaat göstermektir. Bu itibarla gönül zenginliinden baka bir zen-

ginlik yoktur. Baka bir ifadeyle zengin, Allah’n kendisine gönül

zenginlii verdii kiidir, fazla mala sahip olan deildir. Mal fazla

olduu halde fakirlik insan üzerinde hüküm sahibidir. Öyleyse insan
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zat gerei fakirdir, çünkü mümkündür; dolayl olarak ise zengindir,

çünkü üzerinde yaratld suret nedeniyle zengindir. Bu durum insa-

na nispetle ortaya çkan bir haldir. Bununla birlikte insan Hakkn

âlemi yaratma maksaddr. Kâmil olduunda insann iki yönü veya

yüzü vardr: Birincisi Allah’a bakan yüzü, dieri ise âleme bakan yü-

züdür. Bu itibarla insan- kâmil âleme âlemden müstani olarak ba-

karken Rabbine ise kendisine muhtaç olmakla bakar. Bu iki yön ne-

deniyle insann Allah katnda vecîh, yani saygn olamayaca söylen-

mitir, çünkü insan O’nn katnda her zaman fakir ve zelildir. Buna

mukabil âlemde vecîh ve izzet sahibidir. Rabbi hakknda bilgisi olma-

yan hayvan insan ise sürekli âleme muhtaçtr. Bununla birlikte lâhî

gayret, ‘Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsnz, Allah zengin ve örülendir’
207

ayetiyle âleme muhtaçl ortadan kaldrmtr. O halde kendisini

‘âlem’ olarak görürken âlemden müstanilik tadn tadan kiide bu

artn belirli ölçüde gerçeklemi olmas gerekir. Baka bir ifadeyle

böyle bir insan Allah’n müstaniliinden bolca bir nasip elde etmi-

tir. Bununla birlikte kendi hakkmdaki en yüce makamdan da perde-

lenmitir, çünkü âlem onun tarafndan görülürken ondan müstani

kalmakla nitelenir. Müahede ettii Hak olsayd, âleme bakarken Al-

lah’a muhtaçlkla nitelenmi olup kendisi adna en üstün makam elde

ederdi. O makam Allah’a sürekli muhtaçlk makamdr. Bu makamda

insan Rabbine balanr. Buna mukabil müstanilik ar yaknl
bildirir: Ar yaknlk ise ar uzaklk gibi perdedir. Allah’n kendisini

yaratmas bakmndan varlk srrn örenen kii, iaret ettiimizi an-

lar. Arif yaknlk ve uzaklk arasndaki belirli bir mesafede ve ölçüde

bulunduunda, gayeye ermi demektir. Bu hususta tam eref insana

mahsustur, çünkü eref ancak iki ucu bir araya getiren ‘berzahtakiler’

adna meydana gelebilir. Allah -iman yoluyla- bize ah damarndan

daha yakn olduunu bildirmitir. Fakat bu ar yaknla ramen biz

O’nu göremeyiz. Allah bize vahiyle Ar’a istiva ettiini bildirmi, bu

ar uzakla ramen genel itibaryla O’nu yine göremeyiz. Kim

Hakk müahede eder ve görürse, O’nun (âlemle) beraberliinde ken-

disini müahede etmitir. Bu durum ‘Her nerede olursanz Ö sizinle

beraberdir’
208

ayetinde belirtilir. Hakkn görünmesinin ifadesi budur.
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Bir ey görüldüünde ancak bu makamdan ve bu nitelikle görülür.

Allah seni müstani kldnda, hiç kukusuz, en yakn makamda seni

uzak klm demektir; muhtaç kldnda ise uzaklktayken yaknla-

trm demektir.

Ey uzaklnyaknlatrd

Eyyaknln uzaklatrd

Nefsimin arzusundan beni kurtar

Ben hasret ve özlem içindeyim

O’nun hakknda endieliyim

Köle etti sevgi beni

Bir tek gayem var artk:

Raz etmek Sevgiliyi

Birini sevdiimde ben

aarm ve hayret ederim ona

arma ve perdelenme!

Benim kalbim heva için kalptir

Fakirlii ve korkuyu da içeren âlemdeki zenginlik bu mertebeden

ortaya çkar. Bununla birlikte bu zenginlikte böbürlenme ve iftihar da

bulunur. Bu itibarla zenginlikteki fakirlie gelirsek, bu fakirlik daha

çounu istemekten kaynaklanr. Zenginlikteki korku ise eldekinin

kaybolmas ve bakas tarafndan ele geçirilme endiesidir. Zenginlik-

teki iftihar ve böbürlenme, insanlarn onu müahede etmesi, sahip

olduklarn elde etmek üzere o uurda çalmalar demektir. Hal böy-

leyken zenginlik ve fakirlik arasnda bulunan birisi nasl iftihar edebi-

lir? Fakirlik geride bir sevinç brakmazken zenginlik geride hüzün

brakmaz. Kukusuz zenginlik bu iki hükümle bu iki nitelikten soyut-

lanm oldu. Zenginlerin en zengini, günlük yiyecek bile olmasa, Al-

lah’n zengin ettiklerinden yine O’nun vastasyla müstani kalabilen-

dir. Bununla birlikte Allah’n bakmakla yükümlü tuttuu ve beslen-

melerini karlamak zorunda olduu ailesi nedeniyle üzülebilr. Böyle
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bir zenginlie ancak edebi bilip eriata uyan, eriatn onun için belir-

ledii hükmü bilen iffetli insan deer verebilir. Zaten ediplerin yolu

sadece bilgide derinleip Allah’tan bilgi almann hakikatlerine ulaan

muhakkiklerin fark edebilecei gizli bir yoldur. Allah kullarnn muh-

taç olduu ilerden gafil kalmad gibi ehli de Allah’n kendilerine

söylemi olduu ilerden gafil kalmaz. Allah onlara, karsnda huzur

sahibi olup gaflete dümemeyi emreder. nsan- kâmil ailesinin geçi-

mini elde etmek üzere hrsla çalrken görülürken, perdeli insan bu

hrsn inancnn zayflndan kaynaklandn zanneder. Ayn durum

onun mal biriktirmesinde geçerüdir. Biriktirmek Allah karsnda

Allah’n belirlemi olduu snrda durmak üzere edebe hakkn vermek

amac tar. O halde alim insan ‘Bilgisinin nurunun verasmm (kukulu

ilerden uzak kalmak) nurunu söndürmedii’ edep ile arasna perde

koymayan kimsedir. Allah’n snrlarn aan ise kendine zulmetmi,

kendine zulmeden de bakasna kar daha da zalim davranm demek-

tir.

Bu mertebedeki srlara dikkat ediniz! Haklan bir nitelii demek

olan zenginlii âlemin zenginlii içinde müahede eden biri sadece

Hakk görmü olur. Bu esnada kabul ve yönelme ancak O’nun niteli-

ine yöneliktir. Nasl olur da böyle biri knanp da kendisine öyle

denilsin -(Abese suresine atfla)- ‘Zengin olan gördün mü? Sen onu

himaye edersin.’ Hiç kukusuz Allah Hz. Peygamber’in kimi himaye

ettiini ve kimin adna bunu yaptm bilir. O her eyi bilendir.

Himaye eden Hak vastasyla himaye eder

Himaye eden Hak için himaye eder

Ayet knamad onu

O yaratlmla zuhur etti

Her tecelligahta tecelli eden

Bütün ufuklarda tecelligahlar haizdir

Bu mertebe hakknda uyank olmalsn! Onda gizli bir tuzak, in-

ceden inceye bir aldan vardr. Çünkü zenginlik genel nezdinde say-
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gn bir durumdur; her nerede ve her kimde gözükürse zenginlik sayg

görür. Seçkinler (arifler) ise fakirlii dikkate alrlar. Onlarn bütün

deeri ve erefleri fakirliktir. Bu nedenle Allah’n karsnda sürekli

müahede halindedirler. Allah ise doruyu söyler, doru yola ulatrr.

Allah (Abese suresinde) Hz. Peygamberi knarken oradakilerden

dolay veya bu bilginin ulap da Hz. Peygamberin ne yaptn an-

lamayacak insanlar nedeniyle knamtr. Onlar Hz. Peygamberin

davrannn gerçek sebebini anlasalard, Allah kendisini knamayaca

gibi onlardan da peygamberin kölelerle oturmas nedeniyle bir nefret

ve tiksinti duygusu ortaya çkmayacakt. Tiksinmek onlarn ilah edin-

dikleri eye kul olmalarnn anlamndan gafil olmalarndan kaynak-

lanmt. Hz. Peygamber âmâ kiiden ancak bir tefeül tarznda yüz

çevirmiti. Allah o meclise âmây getirmiti, bunun nedeni Hz. Pey-

gamberin sohbet ettii önderlerin körlüünü beyan etmekti. Gerçi

Hz. Peygamber bu durumu biliyordu, fakat onlarn imana gelmeleri

için hrslyd ve Allah’n emrettii tebli yükümlülüünü ifa etmek

istiyordu. Ayrca fakirlik, yaratlm nefsin bir özelliidir. Hz. Pey-

gamber delil olduunu biliyordu: Delil ile medlul ise bir araya gel-

mez. O Hakkn zenginlii üzerinde bir delildir. Bu delil önderlerin

suretinde tecelli etmi, bu durum, âmâdan yüz çevirip zenginlere

yönelmek eklinde tezahür etmiti. Bütün bunlara ramen âmânn

krkln gidermek ve o zenginlerin bilgisizliini ortaya koymak için

knama gerçeklqmitir. Allah âmânn kalbini onarm, zenginleri ise

nefislerindeki durumlarna göre yeryüzünde büyüklük taslamak iddia-

sndan aa indirmi, onlar da krlm, bu lâhî azarlama nedeniyle

nefislerinde gerçekken krklk ölçüsünde büyüklüklerinden uzakla-

mlardr. Bu kadar açklama yeterlidir.
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VERMEK VE ENGELLEME MERTEBES
el-Mu'ti ve el-Mâni' lahi smi

Vermek ve engelleme mertebesi

Perdesi olmayan bir mertebe

Kardeim ! Vermeye bir bak

Engellemenin ayn olarak görürsün

Böyle görünce adil hüküm verirsin

Böyle olmazsan zalim olursun

Geçip giden kii gibi olma

Arzusuna uymu ve yolundan gitmi kii gibi

Verenin Allah olduunu bilen insan, O’nun izni olmakszn, Al-

lah’tan bakasna ükretmez. Allah öyle der: ‘Bana ve anne babana

ükret:
209

‘Niçin vermedin’ desem ben

‘Niçin vermedin’ cümlesine de varlk vermi olursun

Yalan söyleme inkâr da etme

Çünkü sürekli verensin

Nankör olma, kalk ayaa ve ükret

Verenin nimetlerine ükret

Bunu söylemedii sürece

Allah’n kulu hata etmi olur

Bu mertebenin sahibine Abdulmu’d denilir. Ayette ‘Allah insanla-

ra rahmetini açtnda, onu tutacak yoktur
’210

denilir.

Allah verirse engelleyecek yok

Engellerse verebilecek yok
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Ey nefsim! Allah öyle cömerttir ki

O'na gelirsen elde edersin

Seni çardnda süratle ko

Gitmeye çal, ar davranma

Emre koarken korku duyma

Sürünerek batarak da olsa ko

Ondan ayrl ve gafil kalma

Çünkü ciddiyet öfkede

Hakka balan ve rabt ol

Hayr balanmadadr

Emre balanma sen

Cimrilik tutmada

art için talep edilen ol

arttan ayrlma sakn

Bir çizgide ol ve devam et

Fakat Rahman ile ayn çizgide yürüme

Yüzeye yönelme sakn

Noktadayken ona bakma

Hak ile nitelenmi ol

Yaknlk ve uzaklk olmakszn

Kabzederken onu fark etmezsin

Bastnda onu bilmezsin

Onu görürsen açkça

Kydan gitmeye devam et

De ki, ey srrmn var yeri!

Bana paym hakkyla verdin
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Çiftler olarak indirdiinde

Sürekli biryaratlla

Belki arzu ettiin gelir sana

Arzuyla beklediin doru haber

Bu mertebenin sahibi bir açdan Abdulmâni’ diye de isimlendiri-

lir. Allah öyle der: ‘O tutarsa, artk gönderecek kimse yoktur .’211

Bilmelisin ki, men’, yani engelleme mertebesi sensin! Çünkü ilâh

cömertlik kaytsz iken men’ ise kabul etmemek anlamna gelir. Kabul

etmemenin nedeni, mizaca yatkn olmamaktr ve bu nedenle tabiat

onu kabul etmez. Bununla birlikte sen (herhangi bir ii) kabulden

yoksun kalamazsn. Öyleyse ilâh vergiden ancak istidadnn gerektir-

dii eyi kabul etmisindir. Senin adna meydana gelip de seni üzen

iler, ancak senin kabulünden meydana geldii gibi senin için nimet

olan iler de kabulünden ibarettir. Bununla birlikte verilen feyzi, bir

elem ve nimet olmakszn, sadece mudak ve srf varlk olarak kabul

edenler de vardr. öyle bir soru sorabilirsin: ‘Allah kendini tutmak

(imsak) özelliiyle nitelemitir ve tutmak engellemek demektir.’ öyle

deriz: ‘Allah kendini bir vakitte ‘tutmak’ özelliiyle nitelemiken acaba

sc her türlü ikramdan mahrum mu kalakaldn?’ öyle diyecektir;

‘Hayr! Ben Allah'n verdii nimetteydim ve lâhî cömertlik bir nimet

vermede srar eder.’ te bu nedenle kabul etmi olduu nimet sende

bulunurken dierlerini kabul etmedin. unu diyebilirsin: ‘Allah ya-

muru tuttuu gibi benim gayemin maksadna ulamasn da engeller.’

Buna karlk öyle deriz: Allah bir ii tutarken veya brakrken, bir

açdan ihsanda bulunur, fakat gaye sahibi bu ihsan bilemez. Allah

ona bir gaye vermi, fakat yamur duas etmesi için -mesela- yamur-

dan mahrum brakmtr. Bu durumda insan muhtaç bir ekilde zatî

ibadeti yerine getirir. Allah ona kendisi için daha uygun bir ii vermi-

tir. te böyle bir ihsan ‘kerem vergisi’ demektir. Binaenaleyh sen

cehaletine bakmamak, senin hakkmdaki maslahatlara dair bilgisine

dikkat etmelisin! Bu durumda Hakkn engellemesinin bir verme ve

ihsan olduunu anlarsn. ‘Engellemesi’ bile vergi olan birine nasl olur
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da Veren deil de Engelleyen diye bakarsn.3 Allah niçin el-Mâni’ diye

isimlendirildi? Çünkü sen maksadna ulaamadn diye O’nu engelleyici

(el-Mâni’) saydn. Hâlbuki sen ancak baka bir maslahat nedeniyle

engellendin. öyle diyebilirsin: ‘Bilmeyeni de Allah bilmekten engel-

lemitir.
5 öyle deriz: Burada büyük bir hata vardr. Allah’ bilmek

imkânszdr, dolaysyla O’na dair bilgi O’nu bilmemektir. Allah’

bilenlerin bilgisi budur. Onlarn dndaki aklclara gelirsek, her biri

Rabbini bildiini iddia eder. Hâlbuki herkes kendi rabbini bilmitir.

Hiçbir aklcnn ‘Allah beni kendisi hakkndaki bilgiden engelledi’

dediini göremezsin. Bu itibarla herkes kendi inancyla mutlu, sevin-

mi kendinde rabbini bildiini iddia eder. Gerçekte de öyledir! Her-

kesin bilgisi rabbi hakkndaki bilgisinden olan paydr. O halde varlk-

ta Allah hakknda bilgiden engellenmi kimse yoktur; ne O’nu bilme-

yen ne bilen engellenmitir! *Hepsi namazm ve tespihini bilmitir.
1212

Yani kime namaz kldm, kime tespih ettiini herkes bilir. Bu ba-

lamda ‘Allah bana kendisi hakknda bilgi vermedi’ deyip de daha faz-

lay talep ve kastedenler de vardr. Bu söz de bir engelleme deildir,

çünkü hal, ancak art temin eder. Bunun nedeni sonsuzun varla

girmesinin imkânszldr. Allah’ bilmek isteyen de sonsuzdur ve

Allah her nefes -farknda olunan ve olunmayan- bir bilgiyi ona ihsan

eder. O k öyle der: ‘Allah kendisi hakknda bende bulunan bu

bilgiyi üzerimde baki kld.’ Yaratma kesintisiz bir ekilde sürer. Ya-

ratmann süreklilii, o ahsa göre, varlkta bir engel bulunmadnda

her ey için geçerlidir. Böyle düünmesinin nedeni, bir eyin mevcut

olmad durumda onun imkân halini dikkate alm olmaktr. Böyle

bir insan gerçei bilmiyordun Çünkü ilere sadece mümkün olular

bakmndan baklmaz; bunun yan sra (varlklarn yoklua) tercih

eden Hakkn onlara dair bilgisinin öncelik ve sonralk eklindeki

hükmü ve gereiyle baklmaldr.213 Bu itibarla varlkta boluk yoktur;

boluk olsayd, engelleme de mümkün olabilirdi. Varlkta sadece ‘en-

gelleme’ vc ‘verme’ tarznda tezahür eden vermek vardr! ‘Rabbinin

ihsan snrl deildir
1214



Engellemesinin bir yönü ikram

O da bir cömertlik
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O’nun kefi perdedir

Çünkü O irade edilendir

O'nun zat perdeli

idrak edilmi deil

Hiçbir eyi irade etmez

Evet! rade de edilmez

i sürekli ve daimi

Uygun bir ekilde akar gider

Onun yolu dosdoru

Dorulua ulatrr

Men’, yani engelleme mertebesi verirken engellemeyi de izhar

eder. Bu itibarla engelleme tâbi ve ikincildir. Çünkü bir yer beyaz ise

oraya beyazl verir. Bir mekâna beyazln verilmesi onun zdd olan

rengin engellemesi demektir. Fakat ilâh iradenin konusu beyazn

yaratlmasdr ve dolayl olarak da onun zddnn orada bulunmas

imkânsz olmutur. Bu durum dtaki her zt için böyledir.

Olumsuzlama her varlkta ve oluta ilke

Engelleme budur, anladysanz

Varlkta onun bir pay yok

Ne mahrumsun ne engellendin

Olumsuzlama (selb) hükümleri bilfiil var olmu

Nispet edildiinde, gözde var olmular

Zengin bir hükümdar gibi, bunu bil

Sen bilirsen haberdar olursun
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ZARAR MERTEBES
ez-Zârr lahi smi

Zarar ve zorlanma aina olunca bana

Zarar hep elik eder bana ve benimle beraber olur

Bana geldiinde nefsim onunla ünsiyet eder

Zarar veren zarar gideren Allah’tr

Bana gelen zarardan haz alrm, ikâyet etmem

Bu nedenle taleplerim kolaylar bana

Her vakit beni diniyle hesaba çeker

Benim sevdiim talebim olunca, elde ederim onu

Her eyi kuattmda, bütün geniliiyle daralr

Yeryüzü bana, dar gelir artk

Bu mertebenin sahibi Abduzzârr (zarar verenin kulu) diye isim-

lendirilir. Bu itibarla Allah ve insan- kâmil birbirine kumadr. Çünkü

ilahi surette yarattndan baka hiç kimse O’nunla sureti hakknda

niza etmemi ve tartmamtr. lk zarar veren O’dur, çünkü kendine

‘zarar’ vermitir. nsandan kimse baka ilahlk iddia etmemitir. Bu ise

iki suret arasnda gerçekleen manevi zarardr. ‘Sen atmadn’215 ona

‘zarar vermitir’. 'Attnda. .

,r16
burada da kendisi zarar görmütür.

Çünkü olumsuzlarsa fiilin sahibine verirken, olumlarsa kendine zarar

verir. Bununla birlikte bir olumlama ve olumsuzlama gerekir ve de-

mek ki zarar, kaçnlmazdr! Binaenaleyh Allah, suretin birlii nede-

niyle, iki surete de ‘zarar verendir’. Çünkü birisi surete yerletiinde,

ötekinin hükmü suretten ayrlr. Kendine zulmettiinde, zarar vermi

olur; kendisi nedeniyle zulmettiinde ise benzerine zarar verir. ‘O’nun

mislinin benzeri bir ey yoktur .’
217

Ki misli O’dur.

Bu mertebe srr ince bir mertebedir, çünkü söz konusu sr Hak

ile insan- kâmil arasndadr. Âlemdeki her zarar maksada ulamay

engellemek demektir. Bu, asla kyasla ortaya çkm arzî bir durum
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iken bu varlkta kesinlemi bir durumdur. âri dünya ve ahiretin

birbirine kuma olduunu beyan etmitir; birini raz edersen ötekini

kzdrrsn. Birinci zat malum olduu gibi öteki de malumdur.
1
Ahiret

senin için daha hayrldr *218 Çünkü ahiret senin varln demektir.

‘lkinden Oras zuhur etmekle seni yok ederek seni yoklua irca

eder. Ahiret ise ilkini (dünya) yok etmez; kendisi zuhur ettiinde

dünya orada içkin halde bulunur. Birincisinde, yani dünyada bir tem-

yiz ve ayrm yoktur ve iki zt bir arada bulunur. Ahiret ise öyle deil-

dir ve bu özelliiyle dünyadan ayrr. ‘Bir grup cennete, bir grup cehen-

neme...
,22° Dünyada kendisinde bulunan ac nedeniyle azap çeken kii

haz alabilir, çünkü o iki zdd bir araya getirmede dünyayla ayn özel-

liktedir. Ahirctte ise öyle bir hükme sahip deildir. ‘Bir grup cennete,

bir grup cehenneme!*221 *Bugün
,
ey mücrimler, ayrln *222

Sen ahiret demeksin! Öyleyse sen, senin için daha hayrlsn!

Çünkü bu hazz ancak kendi varlnda tadabilirsin. Bu itibarla bir

varlk ancak kendinde bulunan bir eyden haz alabilecei gibi ancak

kendisinde bilfiil bulunandan ac duyabilir.

Fayda mertebesi zarar mertebesi demek

Her beerde böyledir bu i

Zarar kalksa beer olmazd

Suretlerde ortaklk gerçeklemezdi

Koca demek, her bir eine hakkn verebilen kii demektir. Veri-

len hak nedeniyle bakas zarar görürse, bu durum insafl olmamaktan

kaynaklanr. Burada iki suret arasnda bulunan koca daha önce açkla-

dmz gibi hakikatü’l-hakaik (hakikatlerin hakikati) mesabesindedir.

Hakikatü’l-hakaik, hâdis olanda hadis, kadimde ise kadîm olarak bu-

lunan makul bir varlktr. Bu durum ‘isimlerde ortaklk’ eklinde orta-

ya çkar. Allah seni kendisini isimlendirdii isimlerle isimlendirmitir.

Fakat tümel hakikat (hakikatü’l-külliyye) Hak ile halk bir araya geti-

rir. Sen alimsin, O da âlemdir. Fakat sen hâdissin (zaman içinde yara-

tldn). Bu nedenle bilginin seninle ilikisi, zamanl ve hâdis bir iliki-
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dir. Buna mukabil Allah kadîmdir ve bilginin O’nunla ilikisi kadîm

bir ilikidir. Her durumda bilgi tek bir eydir ve bulunduu kimsenin

niteliiyle nitelenmitir. ‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr .

’

FAYDA MERTEBES
en-Nafi' lahi smi

ihsanlar gelendenfaydalandm ben

Muhtacm ben O’na, fayda veren Allah

Varln olmasayd ve hikmetinin srr

Bana gelen her ey için ‘O deildir’ demezdim

Allah'm bir kavmi var ki

Rableriyle mekâna yerleince hayrete düerler

Benim varlm onlar kendilerinden geçirir ve onlara hesap sorar

Mal ve makam onlar benden müstani klar

Yemin olsun ki! Hak bende bulunmasayd1

Murakabe etmezdim O’nu asla, asla!

Bu mertebenin sahibi Abdumafi’ diye isimlendirilir. Bu merte-

benin faydas bazen bilhassa zarar izale etmek olabilecei gibi bazen

de zarar izale etmeye ilave bir faydayla tezahür edebilir. Bayda de-

mek, bir gaye sahibinin kendi gayesine ulamasdr. Gaye bir iradedir.

Bu itibarla gaye her zaman hüküm veya varlk itibaryla var olmayan

bir eyle ilgilidir. ‘Hüküm’ dememin sebebi, gayenin herhangi bir eyi

yok etmekle ilgili olabilmesidir. Bu durumda gaye, var olan yoklua

katmak demektir. Söz konusu eyi var iken kendisini yok etme hükmü

onun hakknda verilmi bir hüküm deildir. Hüküm verildiinde, var

olan o ey yoklua ilhak edilmedii sürece hüküm gerçeklemi ol-

maz. Bu nedenle ‘hüküm’ bakmndan dedik. Gaye herhangi bir ii var



Otuz Üçüncü Sifir I71

etmekle ilgiliyse, irade edilen o ey hiç kukusuz varlk itibaryla yok-

tur. Var olduunda ise maksat da ortadan kalkar ve bu kez -söz gelii-

var olann varln sürdürmesiyle ilgili olur. Mesela tehlikeli her iten

kaçmak, korkan adna bir faydadr. Böylelikle insan çekindii ve kork-

tuu kimseden kurtulur. Fayda gerçekletiinde ise -ki fayda kurtulu

ve baar demektir- korkan kiiden o gaye düer. Onun yerine ise

baka bir konuda fayda elde etmek üzere baka gayeler gelir. Binaena-

leyh insana gelecek herhangi bir fayday verecek mertebe bu mertebe-

dir.

Fayda mertebesi cömertlik mertebesi

Mina’dan dörerketki nusafaha gecesinde

Sevenin nimeti nedir?

Görülen her eyden görülen nimettir

Öyle bir nimet ki nefisler kendisinden haz alr

Snrl veya snrsz olarak

‘Allah doruyu söyler ve doru yola ulatrr .’

NUR MERTEBES
en-Nur lâhî smi

Nur iki tane; bilgi ve amel nuru

Yaratanmzn nuru ise ezeliyet ile nitelenmi

Aradm bir ahs görmek umuduyla

Kendi mertebemden illetlerin illetine doru yükselerek

Rastladm hiçbir ie sevgimi balamadm

Veya o varlk benin arzum deildi
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Öyle ki tanmadm bir ahsla karlatm

Onunla ünsiyetim sürer

‘O nedir?’ derim, ‘Hak’ dediler, ben de dedim ki:

te bütün dinlerde ve yollarda benim aradm

Bu mertebenin sahibi Abdunnur diye isimlendirilir. Ayette
‘

Allah

göklerin ve yerin nurudur '223
buyurur. hsann bildirmek üzere

‘Onu

insanlarn arasnda kendisiyle yürüdüü bir nur kldk '224
der. Bir ey

ancak kendi kendisiyle yürür. Demek ki bir eyin kendisi onun nuru-

nun ta kendisi olabilir. Varl ise Hakkn varlndan baka bir ey
deildir ve O’nun varl nurdur. Bu itibarla böyle bir insan, insanla-

rn arasmda Rabbiyle yürürken onlar kendisini fark edemez. Nitekim

kutsi bir hadiste ‘Allah bir kulunu severse, kendisiyle duyduu kula

olur’ denilir. Ardndan hadiste kulun bütün organ ve güçleri tadat

edilir. En sonunda ‘Kendisiyle yürüdüü aya’ denilir. nsan cemiyet

içerisinde ayayla yürürken gerçekte rabbiyle yürür. Demek ki o -

bakas deil- Haktr. Allah ise kendi nuruyla yaratlmlk karanln

kendi nuruyla izale etmitir. öyle ki: Gerçekte hiçbir ey ‘hadis’ ol-

mamtr. Mümkün (lâhî bilgideki) sübût eyliinde kalmay sürdü-

rür ve onun dta varl yoktur. Onun varl Hakkn varlnda ayn-

sabite’sinin hükmünün zuhurundan ibarettir. Allah peygamberine

öyle der: ‘De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ?’225 Bu ifade,

bilmeyen hakknda söylemi olduu ‘Onun durumu karanlklarda. .
,’
226

ayetine iaret eder. O kii karanlklardan çkamaz. (Bâtnî yorumuyla)

kastedilen mümkünlerin sübût eyliinde Hakkn varlnda herhangi

bir hükümleri olmakszn kalmalardr. Onlardan Hakkn varlnda

hükmü olmayanlarn kalmas da gerekir, çünkü i nihayetsizdir, dola-

ysyla bitmez! Zuhur eden her varln Hakkn varlnda bir hükmü

ortaya çkar. Bu itibarla Hakkn varlnda hükmü ortaya çkmayan

bir hakikat olursa, o, karanlk saylr. Karanlk zuhur ettiinde, onun

dnda olanlar bu ekilde kalr ve bu durumda nur sahiplerine katlr.

Bilmeyenin de bu ekilde kalmas gerekir. Varlk nuru yokluk karanl-

n kaçrrken bilgi nuru de bilgisizlik karanln kaçrtr.
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Nurlar aydnlk ve (karanl) kaçrtmak özelliinde ortak olsalar

bile yine de derece derecedirler. Bunun yan sra onlar duyuyla idrak

edilen varlklara sahiptirler. Misal olarak güne, ay, yldz, lamba, ate,

imek gibi duyuyla idrak edilen bütün klar verebiliriz. Bazen de

onlarn aklla idrak edilen klar vardr. Bu ksma misal olarak bilgi

ve keif nurunu verebiliriz. Bunlar, ba gözü ve kalp gözüne ait k-
lardr. Duyuyla alglanan klarla manevi klar derece derecedir. Bir

ksm dierlerinden daha üstündür: Bilen, daha çok bilen, anlayan,

daha çok anlayan vardr. Duyuyla idrak edilen için de kl, daha kl
deriz. Güne lamba ndan aydnlk olduu gibi klar yakc-

lkta da derece derecedir. Çünkü aydnlk,n gücüne ve zayflna

göre yakc ve aydnlatcdr. Bir rivayette 'yakc tecelliler’ bildirilmi-

tir. Onlar Hakkn yüzünün üzerinde bulunan nur perdeleridir. Onun

perde olduunu söyledik, kastedilen âlemdir. Perdeler kalktnda ise

‘yüzün (vech) tecellileri’ ortaya çkar ve bu durumda âlem ad silinir.

Bir görüe göre kastedilen Hak’tr ve Hak -herkese göre- ortadan

kalkmaz. Binaenaleyh âlem ad da ortadan kalkmaz. Fakat bazen bir

cemaat adma özel olarak kalkabilirken sahip olduklar toplayclk ve

kuatclk hali nedeniyle beer için bütün vakitlerde kalkmaz. Alemin

kendileri adma ortadan kalkt kimseler ulvi meleklerdir ki, onlar

müheymen -kerrubiyyûn- melekleridir; bu durum insanlar için zaman

zaman gerçekleir.

Kulun kendisi/gözü olunca Hak, kul bâtn

Hakkn duyma arac olunca kul, duyan Hak’tr

Emirfarz ve nafile arasmda bölünmü

Sen ve Hakkn gözü her eyi birletiren

Hak ve halk ebedi

Varl veren ve engelleyendir

Kulun kendisi olduunda gece senin halin

Hakkn kendisi olduunda ise nur parldar



174 Fütûhât- Mekkiyye V]

Sen dou ve bat arasmdasm

Senin günein batda ve douda

‘Nur üzerindeki nura’ gelirsek, bu nur zat nuru üzerinde yaratl-

m nurdur. Binaenaleyh ‘nur üstünde nur’, ‘Nur üstüne nurdur, Allah

dilediini nuruna ulatrr '227
ayetinde ifade edilir ki, kastedilen nurlar-

dan biridir: ki nurdan birisi Allah’n öteki nurun üzerinde yaratt

nurdur. Demek ki o dier nurun üzerinde hüküm sahibidir. Bu nurun

üzerinde yaratlm olduu nur ise onunla suretlenmi ve ona dahil

olmutur. O halde ancak yaratlm olan nurun hükmü vardr ki o da

zuhur edendir. eriat nurunun hükmü ise akl nurunun üzerinde bu-

lunur.

Ona teslimden baka bir eyi yok

Kendini seçenden baka bir eyi yok

Tevil edersen onu ulaamazsn kendisine

Kyamette onu raz edecek bilgiye

Sen cehalet karanlnda haredilirsin, kendisiyle yürüyecein bir

nurun yoktur. Önünden de nur gitmez ki, ayaklarm nereye koyacam

bilebilesin.
‘
Allah bir kimse için nur yaratmamsa, ona nur veremez-

sin.
,22S

Biz onu, yani vahyedilmi eriat bir nur yaptk. Onunla diledi-

imiz kullarmza hidayet ederiz. Bu durum ‘Onun için bir nur yarattk,

insanlar arasnda onunla yürür
''229

ayetinde ifade edilir. Allah bizi ‘yara-

tlm nurlarn ehli’ klsn, âmin!

HDAYET VE HÛDA MERTEBES
el-Hâdî lahi smi

Hidayet ve hüda mertebesi

Bütünü hidayet olan bir mertebe
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Nuruyla beni terk etti

Senin halin, siyah bir renge çevirdi beni

O benim iftiharm ve mezhebim

Beni siyahlam gördüünde

Efendimden istemiyorum

Beni babo brakmasn

Benim biryardmm yok

Aksine balangç bize ait

Herkes ortaya çktnda ben

Ortaya çkan eyler için göz nuruyum

Onlara ulaan yegâne ey

Bir ve Hak olandan ibaret

Hakkndaki emri sona erdiinde

ilhada varr

Bu mertebenin sahibi Abdulhâdî diye isimlendirilir. Allah pey-

gamberlerinden söz ederken Hz. Muhammed’e ‘Onlar Allah’n kendile-

rine hidayet verdii kimselerdir, sen onlarn hidayetlerine uy’
2U

demitir.

‘Peygamberlerin hidayeti’ onlarn sürekli yerine getirdikleri Allah’a

yaklatrc davranlar anlamna gelir. Hz. Peygamberden aktarlan

bir duada onun peygamberlerin hidayetini talep ettii ve saadete eren-

lerin hayat gibi bir hayat talep ettii zikredilir. Allah’n hidayeti

açklama ve beyan demektir. O’nun bizim nezdimizdeki açklayc dili

peygamberlerinin O’nun katndan getirdikleri vahiydir. Binaenaleyh

Allah’n açklamas, beyan anlamna gelir; yoksa akim kendi iddiasnca

delille açklad hususlar deildir. Beyan ihtimale ve yoruma açk

olmayan bir ey olabilir. Böyle bir bilgi ise ancak sahih keif veya sarih

haberle meydana gelebilir. Her kim akln, nazarî düüncesini ve ken-

di delilini eriata hakim klmaya kalkarsa, kendine kar samimi dav-

ranmam demektir. Öyle bir insann en büyük üzüntüsü ahiret haya-

tnda ortaya çkacaktr. Orada perde kalkar ve manaya tevil ettii riva-
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yetin hakikatini mahsûs olarak görür. Allah da ahirette kendisine dair

bilginin hazzndan onu mahrum brakr, bunun yan sra üzüntü ve

acs daha da katmerlenir. Söz konusu insan dünya hayatnda zahirî

ifadeyi manaya tevil edip zahirin gösterdii ve delalet ettii anlam

reddederek verdii hükümdeki cehaletini gözleriyle görür. Binaena-

leyh bilgisizlik hüsran en büyâik hüsrandr! Çünkü övgünün olmad
yerde bu üzüntü ve hüsran ortaya çkacaktr. Ondan kendisine döne-

cek bir haz da yoktur; aksine öyle bir insan kendisine ulaan her belay

bilip de bu bilgi nedeniyle son derece ac duyan insana benzer. Demek

ki her bilgi insanda haz meydana getirmedii gibi zevk almasn da

salamaz.

Hidayet mertebesi insana muvaffakiyet (Hakkn raz olduu ileri

yapmak) kazandrr. Muyaffak olmak ise peygamberlerin hidayetini

benimsemek, o hidayete göre yürümek demektir. Ayn zamanda be-

yan kazandrr. Beyan ise Hakkn gönderdii vahyi -tevil ederek de-

il- kefe göre açklamaktr. Böylece insan tevile konu olan misalleri

ayrt eder. Çünkü misaller misal olmalar nedeniyle verilmezler. Onlar

bir varla sahip olsalar bile baka bir maksada söylenmilerdir. Baka

bir ifadeyle misaller, tevil edilsin diye verilmitir ve onlar kendilerini

bilen insana söylenmilerdir. Misaldeki maksat, hakkmda verildii

kimseye dair bir bilgi tahsil etmektir. Bu durumda misalin kendisi için

verildii kimse, aradaki bir nispet nedeniyle, misalin mertebesine iner

ve yerleir ki, böyle olmas zorunludur. O halde verilen misalin zihin-

de bir varl olmas kaçnlmazdr, bunu bilmelisin!

Hakkn hidayeti, peygamberlerin hidayeti

En doru yol budur, biliniz!

Varlklar ve Rab o yolda yürür

. Alemde her ey doru -

Cahil öjkeli ve kat olur

Alim ise yumuak ve merhametli
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Her makam bellidir ve maksat saadettir. Bu itibarla ciddiyet ek-

sikliine yol açan ilerden kurtulmak ve ona kar baar elde etmekten

daha büyük bir mutluluk ise yoktur. nsan ciddiyetsizlikte eksiklie

yol açan durumlardan haz alsa bile, yitirmi olduu duruma göre bir

üzüntü yaar. Cennette ise Allah üzüntüyü senden giderir. Fakat ma-

kam senden üstün olan insan senin kaçrdnn deerini ve kymetini

bilirken sen kendi halinle kanaat etmekle ve bulunduun durumla

yetinmek, ondan raz olmak nimetiyle rzklanrsn. Binaenaleyh daha

üstün makamlar olduunu bilip de onlara arzu duymayan kimseden

daha düük himmet sahibi kimse yoktur. Hz. Peygamber Allah’n

kendisine vesile makamn ihsan etmesi için O’na niyaz etmelerini

istemi, himmetinin yükseklii nedeniyle daha üstünü talep etmitir.

Baknz! Hz. Peygamber ölüm vaktinde (hayat ile ölüm arasnda)

muhayyer brakldnda, ‘refk-i a'lâ’, ‘ulvi arkada’ tercih etmi,

Allah’ a’lâ yani en üstün olmakla nitelemitir. Mahrum insan cennette

yitirdiklerini örenseydi bile, bir zevki olmad için, onlarn peinden

gidemezdi. Himmeti dünyada daha yukarda bulunan aramaya yöne-

likken ‘zevk’ yoluyla onu elde edemeyen ve kefe sahip olamayan in-

san, kyamette mutlaka temenni ettiine ulaacaktr! Böyle bir du-

rumdaki insan dünyada arzulanan o makam ve yüce ii ‘zevk’ yoluyla

tadanla birdir ve aralarndaki yegâne fark dierinin dünya hayatnda

onu ‘zevk’ etmi olmasdr. Bütünüyle mahrum olan insan ise himmeti

dünya hayanndayken yüce ilere ve makamlara yönelmeyen kimsedir.

Fakat bu konuda temenniyle birlikte gayreti sarfetmek de gerekir;

tembel ve yerine çaklyken temennide bulunan kii iaret ettiimiz

kimse deildir.

Hidayet mertebesi ve küda mertebesi

Bütün ilerimizi boa çkard bizim

Dedi ki; bütün i

O’na ait, tektir O

Mecd bir izzet deil

mtina ve efendilik de deil
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Varln O’nun cömertliinden

Varlmda birlik oldu

Benim kendim ve O'nun var etmesiyle

O’ndan ortaya çkt her ne çktysa

O’nun sebebiyle meydana geldim yok iken ben

Varlmla birledim O’nu

Mecd sahibi olunca

Varlmla övdüm O'nu

Allah ancak isimleriyle övülür ve O’nun yücelii isimleriyle anlat-

lr. Buna rmkabü isimlerinin gösterdikleri (anlamlar) bizim vastamz-

la örendir. Biz zihinden ve varlktan kaybolmu olsaydk, ne övgü,

ne öven ne övülen kalrd. Öyleyse i benimle ve O’nunla tamamland

ve kemale erdi. Bununla birlikte Allah âlemlerden müstanidir. Emrin

ve iin kemalini talep etmeseydi bile, O kendisi ve hakikati nedeniyle

kâmildir, çünkü O kendisi nedeniyle varl zorunlu olandr ve zat

gerei âlemle ilgisi yoktur. Âlemle ilgisi ancak mümkünlerin varlklar

nedeniyle ortaya çkar. Onlar kendileriyle zuhur etmek üzere (Hak ile

aralarndaki) nispetleri talep ederler ve söz konusu nispederin daya-

nabilecei tek varlk vardr: Kendisi nedeniyle varl zorunlu olan

Allah! Bu itibarla nispetler ve izafeder O’na muhtaç kalm, mümkün-

ler de nispetlere muhtaç olmutur. Bu itibarla mümkünler nispeder-

den daha muhtaçtr. Bu durumda yine de Allah, zat ve varl gerei,

âlemden müstani olabilmitir. Bu nedenle akln taksiminde öyle

denilir: Varlk ve marife kemali talep ederken kemalin elinde bulun-

duu kimse olarak sadece Hakk bulabilir ve kemali elde etmede O’na

muhtaçtr. Allah mümkünün kendisi demek olan ‘hadis’, yani zaman

içinde var olan yaratm, varlk kemale ermitir. Baka bir ifadeyle

varln ksmlar aklda kemale ermitir. Ayn ekilde âleme de böyle

tannm, âlem de ‘hadis’ bilgiyle O’nu tanm, aklî taksimde Allah

hakkndaki bilgi kemale ermitir. Her marifet ve bilgi âlimin deeri ve

kadriyle irtibatldr. Bununla beraber bunlarn arasmda Allah’n ihsan
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ve rahmetini talep edene ulamas demek olan kemal kalmtr. Alem

cr-Rahim ve cl-Berr isimlerinden ortaya çknca, hsan ve rahmetten

baka bir eyi tanmamtr. Yani âlem, ihsan ve rahmet suretinde

zuhur etmitir. Baka bir ifadeyle âlem kendisinden iyilik ve rahmetin

ortaya çkaca ftrattadr. Fakat bu rahmet ve iyiliin neye yönelik

olaca üzerinde durmak gerekir: Âlem öncelikle ‘kendisi için’ mer-

hamet eder ve iyilik yapar, bunun bakasna ulap ulamamasna

deer vermez. Çünkü asl olan Hak bu özellikte zuhur etmitir. O
bilinmek istemi, bu amaçla âlemi yaratm, onlara tannm, onlar da

kendisini bilmilerdir. Hiç kukusuz ki Allah yarattklarnn arasnda

ac ve elem duyanlarn var olduunu bilir. Fakat yine de ac duyanlar

deil, sadece O’nu bilenleri dikkate alr. O halde nimet varlk iken

azap o nimetin yokluudur; yoksa azap var olan bir durum deildir.

Öyleyse bütün âlem kendisi nedeniyle merhamet gören ve iyidir ve

böyle olmas kaçnlmazdr. Çünkü âlem ilâh cömerdikten ortaya

çkmtr.

Âlemde sadece iyi olan var

iyi ve merhametli olan

Bir kul olduunda

Onun nimeti sürekli

‘Rab’ olmaya kalkarsan

Sürekli ac bir azap

Benim yolum bu ikisinin arasnda

Dosdoru yol!

Peygamberlerin hidayeti budur

Allah’n salam hidayeti

O’nun nimeti varlk

Azab varln yokluu

Kulak ver denilene

Allah Alim ve Hakim
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Öyleyse açklayc hidayet, snanma ve imtihan etmek anlamna

gelir. Bu durum ‘

Allah kendilerine hidayet ettikten sonra saknacaklar

eyleri kendilerine açklayncaya kadar hiçbir kavmi dalalete düürecek

deildir
231

ayetinde belirtilir. Hadiste ise ‘Hidayete erdikten sonra

hiçbir kavim dalalete dümez, yeter ki cedele sapmam olsunlar’ deni-

lir. Baka bir ayette
‘
Allah bir bilgi üzerinde saptrr’

2*2
denilir. Hidayet

Allah’n raz olduu ileri yapmaya imkân vermesi demektir ve hida-

yet bulunduu kimseye saadet verir. ‘Kukusuz sen sevdiine hidayet

edemezsin, fakat Allah dilediklerine hidayet eder.’
232 Baka bir ayette

‘Onlara hidayet etmek senin iin deil’
234

denilir. Burada belirtilen ‘pey-

gamberlerin hidayetidir’. Binaenaleyh tevfkî hidayet (Allah’n kuluna

nasip ettii hidayet) peygamberlerin hidayetidir. ‘Sen onlarn hidayetle-

rine uy!’
235 Bu hidayet kullara saadet kazandran hidayettir.

‘

Benim

muvaffakiyetim Allah’a baldr.’230 Burada hidayet açklama anlamnda-

dr ve bu açklama bazen saadet verir, bazen vermez. Fakat mutlaka

bir bilgi verir, bunu bilmelisin!
‘
Allah hakk söyler ve doru yola ulat-

rr.’

BDA' MERTEBES
el-Bedi' lahi smi

bda’ mertebesi benzersiz mertebe

Ulalamayacak ekilde yücelmi

Bana yaklat dedikçe sen

Yok olmazdan önce atmaktan sakn

Yeterli bir cevap verdi bana

Adamlarn sözlerinden deil bu

Allah tek bir ilah

Cemal ve celal sahibi
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O’nu yâd etmek beni konuturdukça

Derim ki: ‘Seher bana ne dedi

’

Bu mertebenin sahibi Abdulbedi’ diye isimlendirilir. Ayette ‘O

göklerin ve yerin bedii‘dir
>2î?

denilir ki, gökler ve yerler ile kastedilen,

ulvi ve süfli varlklardr. nsan ulviyi süfliden ayrandr, çünkü yönle-

rin sahibi insandr. Allah ise her eyin yaratcsdr. bda’ her bir eyde

bulunup bakalarndan ayrmasn salayan ‘özel yön (vech-i has)’

demektir. Bu itibarla her bir ey, örneksiz ve misilsiz var olmutur.

Bununla birlikte her ey kendi misal ve hakikatine göre var oldu. Ba-

ka bir ifadeyle her bir ey, herhangi bir eksiklik ve fazlalk olmakszn,

ilâh bilgide sabit hükmüne göre dta var olmu ve zuhur etmitir.

Bilgiyi bilinenin (malum) tasavvuru olarak kabul edene göre bilinenin

kendisini bilenin nefsinde sureti olmaldr. Bize göre ise bilgi, akücla-

rn ileri sürdüü üzere, bilinenin (malum) tasavvuru demek deildir.

Bilgi bilinmek istenilenin zatn kendinde bulunduu duruma göre

idrak etmek anlamna gelir. Onun kendinde bulunduu durum, var-

lk, yokluk, olumlama, olumsuzlama, imkânszlk, imkân veya zorun-

luluk olabilir. Bilen bilineni (âlim malumu) hayal ve tahayyül sahibi

iken tasavvur eder; hâlbuki her âlim tasavvur edici olmad gibi bili-

nen her ey de tasavvur edilme özelliine sahip deildir. Bununla

birlikte hayalin bir gücü ve otoritesi olmaldr. O güç bütün bilinenle-

ri kuatr, onlar üzerinde hüküm verir, hepsini bedenletirir (somut-

latrr). Bu durum bir zaaftan kaynaklanr. Baka bir ifadeyle hayalin

gücü, duyuluru (mahsûs) manaya çevirmedeki zaaftan kaynaklanr.

Hayal manay da duyulur bir surete çevirir. Bu gücün zayflnn bir

yönü de kendi bana müstakil olamaydr. Dolaysyla onun hükmü

iki ey arasnda ortaya çkar; tahayyül edilen ile tahayyül eden! Ger-

çekte ihtida’ (misalsiz yaratma) genel anlamda benzeri olmayan var

etmek demektir. Allah
‘
Onlar bir ruhbanlk ihtida’ ettiler’

238
buyurur.

Kullarn ibtida’ ettikleri bütün iler. Hakkn emretmi olduu husus-

lardan ibarettir. Bu itibarla yaratlmlardan hiçbiri bedi’, yani örnek-

siz ve misalsiz yaratan diye isimlendirilemez. Bunun yegâne istisnas

tahayyül gücüne sahip olanlardr. Tahayyül gücü manalar örneksiz
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bir ekilde meydana getirebilir ve manalarn da maddi suretlere yer-

lemeleri zorunludur; söz konusu maddi suretler, manalarn kendile-

riyle ifade edildii lafzlardr. Böylece ‘falanca daha önce olmayan bir

mana ortaya koydu’ denilir. Ayn durum, örneksiz ileri yapmada

büyük imkâna sahip olan matematikçiler için geçerlidir. Bu balamda

iin mutlak anlamda örneksiz olmas art deildir; art olan, onu ör-

neksiz bir ekilde var edenin nezdinde böyle olmasdr. Pek çok insan

bir eyi önce nefsinde düünüp sonra onu ortaya koysa bile, hepsi de

o ii örneksiz ve misalsiz yapm demektir. Söz konusu iin bezeri olsa

bile, onu meydana getiren insan için örneksizdir. Bu itibarla Allah’n

yaratmadaki örneksizliine ulama imkân yoktur. Allah kendisini ‘el*

Bedi’ (örneksiz yaratan)'
1™

diye nitelemitir. Yani Allah varlk mertebe-

lerinin herhangi birisinde misli ve benzeri olmayan eyleri yaratandr,

çünkü varlk mertebelerinden her birisine girenleri ihata edecek ekil-

de bilir. Bu nedenle insan yaratrken
‘

Zikredilen bir ey deildi
’240

de-

mitir. Çünkü Allah’n zikri, içimizden zikredilen kimse için bir varlk

mertebesi demekken malum öyle deildir.

Bu balamda varlk mertebeleri dörttür; dta var olmak (aynî),

zihin mertebesinde var olmak, iaret ve lafz mertebelerinde var ol-

mak! Dta var olma bellidir. Lafz ise söyledii herhangi bir hususta

söyleyenin sözüne döner. Baka bir ifadeyle bir eyi söyleyende o

eyin varl ortaya çkar. Ayete dönersek, insan zikredilmi (mezkûr)

bir ey deildi. Zikredildiginde ise ‘hadis olmu’, yani meydana gel-

mitir. Benzer bir durum ‘Onlara Rablerinden hadis bir zikir (söz) geldi-

inde ...’
241

ayetinde belirtilir. Allah zikri hâdislik özelliiyle nitelemi-

tir. Bununla birlikte O’nun kelam kadîmdir. Fakat ayette ‘zikir’ kela-

mn kendisi deil, onu söylemek ve telaffuz demektir. O halde Al-

lah’n kelam kadimlik özelliiyle nitelenmitir, çünkü O’nun kelam

kastedilince kelam konuann zatna racidir. Söylenen ise kelamn ayn

deildir; söylenen bir mana olabilecei gibi bazen mana olmayabilir.

Bunun yan sra mana kadîm olabilecei gibi hadis de olabilir. Binae-

naleyh söylenen söz ancak muhatabn dinleyii itibaryla kadîm veya

hadis olabilir. Çünkü dinleyici daha önce duymad bir sözü duymu,
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bir eve daha önce orada yokken gelen misafirin durumundaki gibi söz

kiinin kulanda meydana gelmitir (hudûs). Böyle bir durumda

sözün hadis olduu söylenebilir. Bu durum bir ahs kastetmek üzere

‘Bize bugün bir misafir geldi’ ifadesinde belirtilen durumdur; hâlbuki

ahs var olmad, sadece size misafir olmas yeni gerçekleti! Onun

size misafir olmas, hiç kukusuz, yeni gerçeklemi bir durumdur;

çünkü; size gelmezden önce bu misafirlik mevcut ve meydana gelmi

deildi! Öyleyse her kime gelirse gelsin, gerçekte zikrin bir kiiye

gelmesi, hâdis bir itir ve bu özel geli daha önce viicud bulmamt.

Bununla birlikte gelen, daha önce varlkla nitelenmiti. Fakat onun

öncelii, gelii bakmndan deil, varl bakmndan olan bir öncelik-

tir.

Demek ki Allah’n dndaki her eyin asl, örneksiz yaratlmtr

ve onu örneksiz yaratan Allah’tr. Bununla beraber eyanm bir ksm-

nn örnekleri varken bir ksmnn dta misalleri yoktur. Fakat bu

durum -kendinde varl bakmndan deil- hakikatleri bakmndan

öyledir. Binaenaleyh varlktaki her ey, örneksiz yaratlmken dta

benzerler görülür. Bilgi ise var olan ve bilinen her eyde ‘özel yön’ün

varln gerektirir; özel yön sayesinde her ey ötekinden ayrr. Var

olan her ey örneksiz yaratlmken ve onu ifade ederken bazen ortak-

lk gerçekleebilir. Nitekim bir hareketin bütün hareketlilerde ayn

hareket olduunu söylersin ve hareketlerin birbirlerinin benzeri oldu-

u zannedilir. Hâlbuki gerçekte onlar benzer deillerdir, çünkü kendi-

si bakmndan hareket bir hakikattir ve onun bütün harekedilerdeki

hükmü ayndr. Hareket bütün hareketlilerde zat gerei bulunurken

onun benzeri yoktur. Baka bir ifadeyle hükmü her nerede ortaya

çkarsa çksn, hareket, örneksiz yaratlmtr. Bu durum renkler ve

olgular vb. hükümler var eden bütün manalar için böyledir, bunu

anlamalsn! Allah’n söylediimiz anlamda el-Bedi’ olduunu anla-

mazsan, O her yönden el-Bedi’ olamaz. öyle ki, araz kabul eden

cevher, tanm ve hakikati itibaryla bir cevherdir ve onun hakikatinde

(arazlarn) çokluu nedeniyle farkllk meydana gelmez. Onun adna

belirli bir hükmü gerektiren mana da hakikati itibaryla çoalmaz. Bu
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itibarla cevher hakknda hüküm verilen her eyde kendi hakikatine

göre bulunur ve bir örnek ve misil yoktur. Beyazlk bütün beyazlarda,

hareket bütün hareketlilerde tek bir eydir, bunu anlamaksn! Demek

ki varlktaki her ey, Allah tarafndan örneksiz yaratlmken Allah da

‘örneksiz yaratan
5 anlamnda el-Bedi’dir.

Ayet-i kerimeye bakarsanz, onun örneksiz yaratmaya dikkat çek-

tiini göreceksiniz! ‘Sizi bilmediiniz ekillerde yaratrz...
5242 Bu durum

ayetin iar yorumu bakmndan böyledir. Yani yaratldnz tarzm

misali ve örnei yoktur. Bu itibarla sadece âlem vardr, o da bu ifa-

deyle muhatap kiidir. Âlem ‘Allah'n dndaki her ey’ demektir.

Buradan Allah’n yaratlm her eyi ina ettiini örendik. Bununla

birlikte Allah ‘lk yaratl örendiniz, hatrlamaz msnz’243
buyurur.

Yan ilk yaratln bir misale göre meydana gelmediini örendiniz ki

gerçekte de öyledir. Ayn durum ‘Sizi misalsiz yarattmz gibi dönecek-

siniz’
244'

ayetinde belirtilir. Biz bir misale göre olmakszn var olduk vc

Allah bizi yine bir misale göre olmakszn tekrar var edecektir. Çünkü

(ahiretteki ve dünyadaki) suret surete, mizaç mizaca benzemez! Bu

konuda lâhî haberler O’nun elçileri olan peygamberlerin dilleriyle

gelmitir. Bütün bunlar^ âlemin Hakkn kendisi olmadn sana gös-

terir. Âlem ancak O’nun varlnda zuhur eden bir eydir. Yoksa âlem

Hakkn ayn olsayd, misalsiz yaratlmas mümkün olmazd. Bu itibar-

la (âlemin yaratl) kendisine bakann görecei ekilde aynada suretin

meydana gelmesine benzer. Aynaya bakarak insan -sebeplerine tesiri

olmasa ve onda neyin meydana geleceini bilmese bile- adeta aynada-

ki sureti örneksiz meydana getirmi saylr. Sadece aynaya bakmak

sayesinde aynada suretler meydana gelmitir. çinde bulunulan halin

verdii budur. Bu konuda senin yegâne iin aynaya bakma niyetin vc

yönelmekten ibarettir. Aynaya bakm olan ‘rade ettiimiz bir eye

sözümüz...’
245 ayetindeki ifadeye benzer. lahi irade senin bakma niye-

tin mesabesindedir. ‘Ona ‘oV demektir.’
246 Bu söz ise bakmak mesabe-

sindedir.
c0 da olur’

247 O eyin olmas, aynaya bakarken idrak ettiin

suret mesabesindedir. Sonra, bu suret de sana ait deildir! Bunun

nedeni aynann büyüklük, küçüklük, uzunluk ve genilik gibi özellik-
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leriyle kendisinde ortaya çkan suret üzerinde hüküm vermi olmas-

dr. Bununla birlikte aynann suretinin sende hükmü yoktur. Bu ne-

denle suret senin aynn olmad gibi aynaya bakarken senin parale-

linde bulunan ve gözüken varlklardan birisi de deildir. Öte yandan

suret, kendisinde hükmün bulunduu için, senden baka bir ey de

deildir. Çünkü sen, aynaya bakarken yüzünü ve yüzünde bulunan

her eyi gördüünden tereddüt etmezsin. Bunlar, aynaya ait olmaks-

zn, ortaya çkan özelliklerdir. O halde görülen suret ne senin aynn,

ne senden bakadr! Ayn durum âlemin varlyla Hak arasndaki

ilikide geçerlidir. Hangisini ayna kabul edersen et, bu iliki ortaya

çkar! Baka bir ifadeyle ister ayan- sabite mertebesini, ister Hakkn

varln ayna kabul edebilirsin. Ayan- sabite Allah için mazharlar

olunca, Allah aynaya bakann suretinde aynann hükmü mesabesinde-

dir. Allah onun aynyken o da aynann hükmüyle nitelenendir. Allah

mazharlarn surederine göre mazharlarda zuhur edendir. Ya da Hak-

kn varl ayna olabilir. Bu durumda ayan- sabite Hakkn varlndan

onlarn mukabili olan eyi görür; kendi suretlerini aynada görür, bir-

birlerini görür, aynann kendiliinde bulunduu durumu göremezler.

Onlar aynann bulunduu hali eksiklik ve noksanlk olmakszn görür-

ler. Nitekim aynada yüzüne bakan kii yüzünü gördüünden emin

iken aynann hükmüne göre de yüzünü görmediini bilir. Gerçekte de

durum böyle olduu için, dilediini dilediine nispet edebilirsin.

Hepsi var edenin nezdinde ömeksiz

Hak zuhur edeni benzersizyaratm

Hakikat sabit ve zat sabit

Meydana geleni örneksiz yaratr, bak

Suretler suretlere sahip olarak gelmi

O’ndan ve onlardan; hepsiyle birlikte eser gerçeklemi
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VERASET MERTEBES
el-Vâris lahi smi

Ben vârisim, Hak benim nezdimde olana vâris

Bende olan sürekli ve sabit bir sevgiyle ve özlem

Ben arzuladma balandm

Ahde nasl sarlmak lazmsa öyle sarldm

Korunun üzerinden imek nasl görünürse

Onun gelii bana vecd üzerine vecd kazandrd

‘Ho geldin, merhaba ’ derim ona

Bir kast ve vaat olmakszn

Gözler kapanrken gider

Keke bilseydim! Benden sonra kim O’nun için var olacak

Bu mertebenin sahibi Abdulvâris diye isimlendirilir. Allah ‘Biz

yeryüzüne ve üzerinde olanlara vâris oluruz’
248

buyurur. O diledii kul-

larna miras brakmak üzere yeryüzüne vâristir. Demek ki Allah vâsi

hükmündedir. Baka bir ifadeyle Allah vâris deil, mirasçlar belirle-

yendir. Bir kii ancak maln sahibi öldüünde vâris olabilir. Ölümle

birlikte mülk ile sahibi arasnda ayrlk gerçekleir. Allah ise her ikisine

birden vâristir. Bu durum ‘Biz yeryüzüne ve onun üzerindekilere vâri-

siz’
249

ayetinde ifade edilir. Hâlbuki ‘yeryüzünün içindekilere’ deme-

mitir, çünkü ölü bedeniyle yeryüzünün -üzerinde deil- içindedir.

Hakk eyay yaratmaktan tenzih ettiinde, bunun anlam, O’nun

eyay kendisi için yaratmasndan tenzih edilmesi demektir. Allah

eyay -kendisi için deil- birbirleri için yaratmtr. Bu itibarla onlar-

dan ayrlm, eya da O’ndan ayrm, birbirlerinden farkllatklar

gibi Hak’tan da bir araya gelemeyecekleri ekilde farkllamlardr. Bu

durumda sen vâris, Hak ise vâris olunandr. Bu husus ‘Diledii kullar-

n ona vâris klar’
250

ayetinde belirtilir. Söz konusu kul, Allah’n yaratan

ile yaratlm temyiz ettii bu bilgiye muttali kld kuldur. Binaena-
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leyh Allah âlemi -kendisi için deil- âlemin kendisi için yaratmtr,

çünkü (yaratmadaki) menfaatler yaratümlardan yaratlmlara döner-

ler. Allah ise fayda veren en-Naf’ ve faydalar yaratandr. Bununla

birlikte biz Allah’a ibadet etmek amacyla yaratldk. Bunun anlam

O’nun kulu olduumuzu bilmemizdir, çünkü yoklukta bunu bilemez-

dik. Zaten bu maksad bilebilecek bir varlk da yoktu! Allah ölümsüz

el-Haydir. Bununla birlikte O üzerinde bulunduu celal ve büyüklük

özellikleriyle yaratlmlarndan ayrlmtr. Bu nitelikler ise ancak

bizimle bilinebilecek niteliklerdir. Biz ancak yaratlmlarn büyüklük-

lerini ve celallerini bilebiliriz. Üzerinde bulunmu olduumuz ve

Hakkn bizde knad veya övdüü durum ve nitelikleri ise O’na

nispet edemeyiz. Bütün bunlar zamanda yaratlmlardr. Biz zamanda

yaranlanlarla O’nu niteleyemeyiz. Allah’ ancak onlar yaratm olmak-

la niteleyebiliriz. Allah’n yaratt bir ey ise kendisinde bulunamaz.

O halde Allah’a nispet edeceimiz büyüklük ve celal, bizim tarafmz-

dan bilinemez. Çünkü Allah bizim büyüklük ve celalimizi kabul et-

mez. Bizim bütün niteliklerimiz için durum böyledir. Allah onlarla

kendisini nitelemi ve sonra da tenzih ederek ‘zzet sahibi (-ki izzet men

demektir-) rabbin onlarn nitelemelerinden münezzehtir
’251 demitir. Al-

lah’ kendileriyle nitelediimiz bu sfatlar O’nu tenzih ettikten sonra

‘miras’ yoluyla biz alrz. Çünkü Allah kendisini bu sfatlarla nitelemi,

biz de O’nu bunlarla niteledik. Ardndan tenzili, mirashtn makamn
alr. Binaenaleyh Allah bize ölüm yoluyla vâris olurken biz tenzih

ederek O’na vâris oluruz.

Her nitelik ancak bize döner

Varlkta izhar ettii her iten

Yaratklarna cömertlik Allah'n ii

Biz de O’nun ihsanyla ziyadelendik

Biz O’nunlayz, 0 bizimle

O efendi biz köle/kul
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Burada bir öüt var

Kalbi olan ve müahede eden kimse için

‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr

SABIR MERTEBES
es-Sabûr lahi smi

es-Sabûr’un kulu kimdir? Allah sayesinde sabredendir

Bir güçlük çekmez okul

O’na yönelir, haliyle iltica eder Hakka
,
sükût halinde

Onun zarar gördüüne ahit olursun

Nefsimi Rabbim için hapsettim

Ben sabrl davrandm

Rabbim bilir halimi

Ondan haberdardr

Ben bir söz derim

Öyle bir sözdür ki o

Sözün dorusu var yalan var

Ben doru sözlüyüm; söylediimi görürüm

Ona giden bir delilim yok

Ona kar yardmcm yok

Bu mertebenin sahibi Abdussabûr diye isimlendirilir.
‘
Allah’a ezi-

yet edenler .. .

,2S2
denilen bir ayette Allah kendisini eziyet görmekle

nitelemi, eziyet edenleri hemen cezalandrmam, buna mukabil ken-

disini es-Sabûr diye nitelemitir. Bununla beraber Allah bize O’na

kimin ve nasl eziyet ettiini söylemitir ki, es-Sabûr ismi baki olmak-
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la o eziyeti kendisinden kaldralm! Bu sayede Allah bize isimlerden

bize ulaan bir belay ikâyet ettiimizde, ikâyetin sabrl olmamza

zarar vermediini de öretmitir. Baka bir ifadeyle bizden belay

kaldrmas için Allah’a ikâyette bulunurken de sabrlyzdr. Allah

bize O’na eziyet edeni ve nasl eziyet ettiini bildirmi, eziyeti O’ndan

kaldrmamz irade buyurmu, bununla birlikte es-Sabûr ismi ortadan

kalkmamtr. Allah’tan bir eziyeti kaldrandan daha yüksek mertebeli

kimse yoktur:
‘

Allah'a yardm ederseniz, O da size yardm eder.’
2'*3 Kim

Allah’n dümanysa, müminin de dümandr. Bir hadiste ‘Eziyete

kar Allah’tan daha sabrl kimse yoktur’ denilir. Allah cezalandrma-

ya gücü yettii halde cezalandrmam, el-Halîm (gücü varken ceza-

landrmayan) ismiyle mühlet vermitir. Allah hiç kimseye kar sab-

retmemitir, sadece isimlerinden birisinin hükmüne kar sabrederek,

‘kendine sabretmitir’. Çünkü eziyet konumayla ortaya çkar. Ko-

numasyla eziyete yol açan birini ise herkesi ve her eyi konuturan

Allah konuturmutur. ‘

Onlar derilerine ‘niçin aleyhimize ahitlik ettiniz
?’

dediklerinde, derileri ‘her eyi konuturan Allah bizi konuturdu’ derler .’
234

Deriler dürüst ve adil davranmlardr, çünkü Allah haklarnda ahit

klndklar kimselere kar ahidiklerini kabul etmitir. Konuanlar ise

‘Allah çocuk edindi
’355

gibi sözler söyleyerek Allah’ yalanlayan, O’na

kötü söz söyleyen, kendi iradelerine göre davranan, fakat bize göre

‘irade ederken mecbur’ kimselerdir. Onlar, Allah’ raz eden ileri

deil, O’nun murat ettii sözleri söyleyenlerdir.

Burada ince bir sr vardr: Allah onlar konuturmutur, yani on-

lara sayesinde konuabildikleri ‘konuma gücü’ vermi, konutuklar

sözün varhg geride kalmtr. Deriler ise -söylenene deinmeden-

konuana bakmlardr. Çünkü zorlama ve ikrah olmakszn iradeyle

konuma meydana geldiinde, sahih bir ekilde, söz söyleyene nispet

edilir. Ayette ‘Biz ona yolu gösterdik
’256

denilir. Yani ona beyan ettik ve

onun adna bulunduu yerde bir irade yarattk. Taalluk (ilgi) varlkla

nitelenmeyen bir nispettir ve herhangi birisi için yaratlmtr. Bu

durumda taalluk Allah’a ve peygamberine eziyet tekil eden bir ile

ilgili olabilir. Ya da insann ükreden veya nankör diye isimlendirilme*
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sini salayacak bir ile ilgili olabilir. Bu durumda taalluk söyleyen

bütün bu nispetleri akima getirmekten gafil kalp hepsini kaynaklar

ve asllar itibaryla Hakka irca etse bile, özel bir taalluk saylr. Zaten

bu hususlar düünmü olsayd, ancak cahil veya gafil birinin söyleye-

bilecei o sözleri söylemezdi. Allah’n bu konudaki susturucu delilinin

bir yönü de varlkta meydana gelen herhangi bir mümkünün lâhî

bilgiye göre gerçeklemesi ve meydana gelmesidir. Bu itibarla ilâh

bilgi bir eyin varlna hükmetmise, onun gerçeklemesi zorunludur.

Allah herhangi bir eyi ancak o eyin ‘kendinde bulunduu’ durumda

bilir, çünkü bilgi bilinene (malum) tabidir; yoksa hadis varlk, yani

varln gerçeklemesi bilgiye tabi deildir; bilgi maluma tabidir. lahi

bilgi tarafndan bilinen bu mümkün, yolduk ve sübut halinde varlkta

ortaya çkt ekilde bulunur. Demek ki Allah’a bilgiyi veren malu-

mun (bilinen) ta kendisidir. Bu durumda Hak kendisine ‘Bu enden-

dir, benden deil, sübût halinde seni bildiim gibi olmasaydn seni bu

ekilde bilmezdim’ der. O halde
‘
Kesin delil Allah’a aittir.'

257
Allah ‘dile-

seydi’ demi, fakat dilememi ve O’nun meiyeti gerçeklememitir.

Allah, meiyeti bilgiye tabi olsa bile, hâdis ilerin bulunduu bir yer

deildir. Baka bir ifadeyle meiyet tâbiye tâbidir! fade ettiimiz bu

husus nedeniyle ayette
‘
Allah’a ve peygamberine eziyet edenler’

258 demi-

tir. Sahih bir rivayette ‘Âdemolu bana saygszlk etmitir, bu ona

yakmazd; Âdemolu beni yalanlad, böyle yapmak ona yakmazd’

denilir. ‘Ona yakmazd’ demek, Allah’n insana yönelik ihsanma atf

yapar. Allah onu yokluk anlamndaki kötülükten kendi kudretinde

bulunan ve varlk demek olan hayra ve iyilie çkartarak insana ihsan-

da bulunmutur. Allah güzel ahlak hakknda ise
‘hsann karl ihsan-

dr'™ der.
. „

Esma-i hüsna’nn hükümleri onlarm zatlarna ait olduu gibi 6

hükümlerin -baka bir ekilde olmas da ihtimal dahilinde iken- öyle

veya böyle gerçeklemesi mümkünün kendinden vermi olduu bilgi-

ye baldr. Bundan dolay yaratlma eziyet nispet edilirken Hak da

kulun eziyetine kar sabretmek özelliiyle nitelenmi, müminlerden

inayete mazhar olanlar ise kendüerine ikâyet edenin niyetini anlam-
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lardr. Bu ikâyetin gayesi, eziyeti kendisinden kaldrmalarm istemek-

tir. Buna karlk onlar, Allah katandan daha önce ifade edilen en bü-

yük karl elde ederler.

Bu mertebe srl ve meçhul bir mertebedir. Daha önce yüz mer-

tebe zikretmi, bununla beraber ilâh mertebelerin nispet olmalar

nedeniyle nerede snrsz olduklarn da belirtmitik. Bu itibarla Al-

lah’n üç yüz yarat olduu söylenmitir ki, her biri bir mertebedir.

Allah’n isimleri arasnda bildiimiz isimler bulunduu kadar bilme-

diklerimiz de vardr. simlerin bir ksmnn Allah’a isim yaplmas

caizken bir ksmnn -örfte saygszlk anlam tad için- O’na isim

olarak verilmesi caiz deildir; Allah karsndaki edebin gereiyle bu

ksm hakknda sükût ettik. Fakat Kur’an- Kerim’de tazammun yo-

luyla bu isimlerin bir ksm yer almtr. Bunun yan sra kendilerin-

den isim yaplmayan pek çok fiil vardr. Bunun yan sra hükmü Al-

lah’a nispet edilse bile ismi kendisine verilmeyen eya isimleri zikre-

dilmitir. Bu durumda hüküm o eyaya nispet edilmitir. Misal olarak

‘Sizi scaktan koruyan elbiseler'
260

ayetini verebiliriz. Gerçekte koruyan

Allah iken elbise vekildir ve hüküm ona balanm, koruma ona nis-

pet edilmitir. Baka bir ifadeyle koruyan Allah iken O’na ‘elbise’ ad

verilmemitir. Bu itibarla kendisine muhtaç olunan her ey, Allah’n

bir ismidir. Allah öyle der: ‘Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsnz, O

zengin ve övülendir.’
261

Allah tektir ve teki sever. Biz de yüz mertebe

zikrettik ve ‘mertebelerin mertebesi’ni zikrederek mertebelerin saysn

tek say yapacaz. Bu sayede yüz bir meydana gelecektir, çünkü Allah

tektir ve teki sever. Ey Kur’an ehli! Siz de tek yapnz. Biz Kur’an

ehliyiz ve Kur’an bize inmitir. ‘Allah hakk söyler ve doru yola ulat-

rr
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ESMA- HÜSNA'YI TOPLAYAN
MERTEBELERN MERTEBES

Allah öyle der: ‘En güzel isimler O'na aittir .'
262 Baka bir ayette ‘s-

ter Allah, ister Rahman diye dua edin, hangisiyle dua ederseniz edin en

güzel isimler O’na aittir
5263

denilir.

Bilmelisin ki Allah’n isimlerinin bir ksm bilinen isimlerdir; on-

lar açk isimlerdir. simlerin bir ksm ise birinci, ikinci, üçüncü tekil-

iki ve çoul ahs zamirleri gibi zamir isimleridir. Çoul zamire misal

olarak 'Biz indirdik
,2M

ayetini veya yine çoul zamir için
‘Kukusuz

biz
’’265

ayetini verebiliriz. Bazen ben, sen, o gibi zamirler kullanlr.

Baz isimler kendilerinden açk bir ismin ortaya çkmad fiillerin

gösterdii isimlerdir. Misal olarak ‘Allah onlarla alay etti
7266

ve
‘
Allah

onlarla istihza eder
'267

ayetlerini verebiliriz. Baz isimler Allah’a ait

vekâlet isimleridir. Bunlar Allah isminin vekili olarak görev yapm-

lardr. Misal olarak
‘

Sizi scaktan koruyan elbise...
5268

ayetini verebiliriz.

Bir mümküne nispet edilen her Fiil, gerçekte, Allah’n vekilidir. Çünkü

fiiller -ister knanan, ister övülen fiiller olsun- Allah’a aittir. Sahih

bilginin verisine göre, bu hususta tesirin bir hükmü yoktur. Kendisine

nispet edilen her fiilde yaratlm olan, Allah’m vekilidir; o fiil övülen

bir i eklinde gerçekleirse, övgü Allah’a nispet edilir. Çünkü O
övülmeyi ve methedilmeyi sever, Fiil knanmay gerektirirse, Hz.

Peygamber’den gelen sahih bir hadis nedeniyle, onu Allah’a nispet

etmeyiz. Baka bir ifadeyle fiilde bir noksanlk (anlam) bulunursa,

onu Allah’a nispet etmeyiz. Övülen bir iin Allah’a nispet edilmesine

misal olarak Hz. brahim’in V bana ifa verir
’269

ifadesini verebiliriz.

Burada ifa Allah’a izafe edilmitir. Hastalk söz konusu olduunda

‘Hasta olduumda’ demi, ‘beni hasta ettiinde’ dememitir; hâlbuki

hasta eden Allah idi ve bu nedenle ifay Allah’tan gördüü gibi hasta-

l da O’ndand. ‘Onu aypl hale getirmek istiyorum
7270

ifadesi de böy-

ledir. Burada âlim ve adil kii, ‘aypl klmak’ ifadesini kendine izafe

ederek söylemitir. Övülen i hakknda ise ‘ki yetim hakknda Rabbin
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irade etti ki...
5 demi, övgü ve knamann geçtii yerde ise

c

Biz istedik

ki'
271

diyerek çoul zamiri kullanmtr. Bunun nedeni bir can karl-

nda olmakszn bir kölenin öldürülmesinin knanan bir i olmasdr.

Bununla birlikte burada Allah’n o çocuu öldürmekle ebeveyne iyilii

irade etmesi nedeniyle bir övgü vardr ve bu övgü O’na döner. Bu

nedenle ‘istedik ki’ demi, tekil zamir kullanmam ve kimin olduunu

belirtmemitir. te edeplilerin hali böyledir. Sonra öyle demi: ‘Ben

bu ii’ yani yaptklarm *Kendiliimden yapmadm?272 Aksine bütün bu

i Allah’a airrir.

Allah kendisi hakknda çoul zamir kullanrsa, zikredilen hususta

farkl ve pek çok ismin hükümlerinin varl nedeniyle, çoulluk isim-

lerine gönderme yapar. Allah iki kiiye iaret eden (tcnsiye) zamir

kullanrsa, bu zamir, zatna ve belirli bir isme ait nispete racidir. Tekil

zamir kullandnda ise özel bir isme veya zata döner; bu durumda

zat, tenzih isimleriyle isimlendirilmi ilâh zattr. Fiil ile isimlendiril-

diinde, söylediimiz tarzda sadece isim olabilir. Zikrettiklerimizle

birlikte Allah’n bütün isimleri -bir belirleme olmakszn- bu ksmlara

dâhildir. Çünkü bu isimler arasnda belirlenmesi uygun olanlar bu-

lunduu gibi uygun olmayanlar vardr. Belirli olanlar arasnda el-Falik

(parçalayan), el-Cail (var eden, var klan) gibi isimler yer almken

Müstehzi, Sahir (alay eden, istihza eden) isimleri yer almamtr. Hâl-

buki Allah diledii kullaryla alay eder, onlara tuzak kurar, diledii

kullarn söyledii ekilde küçük düürür vs. Fakat bütün bu fiilleri

nedeniyle bir isimle isimlendirilmez. Allah saylamayacak kadar çok

olan naiblerinin isimleriyle de isimlendirilmez. Herhangi bir yaratl-

ma nispet edilen fiillere baknz! O kii fiilde Allah’n vekili olarak

isimlendirilen kimsedir. Mesela Hz. Âdem ve bütün peygamberler

Allah'n kullar üzerindeki halifeleridir. Ayette ‘Peygambere itaat eden,

Allah’a itaat etmitir'
272

denilir.

imdi de bu bölümün sonu olacak ekilde ksa bir açklama yapa-

lm. Böylece bölüm müminlere saadet kazandracak bilgiler öretir.

Çünkü Allah’ bilmenin dnda bir saadet yoktur. öyle deriz:
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Fiillerin bir ksm Allah’n failini knad fiillerdir; Allah o fiille-

rin faillerine gazap eder, onlar lanetler. Bir ksmn ise övmü, failine

mafiret, ükür, iman, tövbe, temizlik, ihsan gibi davran ve özellik-

ler izafe etmitir. Bunun yan sra Allah kendisini bütün bunlarla nite-

lenenleri sevmekle tavsif ederken knad fiillerin faillerini sevmemek-

le nitelemitir. Bununla birlikte ayette
‘

Allah sizi ve amellerinizi yarat-

t
5274

buyurur. Bütün i O’na aittir:
c
Yaratma ve emir O’na aittir.’

175

Allah iikredenleri, ihsan sahiplerini, sabredenleri, tövbe edenleri,

temizlenenleri, takva sahiplerini sevdiini belirtmi, kitabnda belirtti-

i üzere, israf edenleri vb. kimseleri sevmemi, onlara mafiret etme-

yeceini, bozguncular ve zalimleri sevmediini beyan etmitir. Bu

bakmdan Allah Kur’an’da belirli nitelik sahiplerini sevmediini söy-

lemitir. Böyle ifadeler karsnda Allah’ bilenlerin taknmas gereken

edep, Kur’an- Kerim’in bütün ifadelerinde O’nun karsnda bulun-

duunu bilmektir. Allah’n kelam olduu sahih olan bir ifadede,

O’nun genel olarak kendisine nispet ettiklerini tafsile girmeksizin

mücmel ve genel anlamda Allah’a nispet ederiz. O’nun tafsili olarak

kendisine nispet ettiklerini, tafsili olarak nispet eder ve herhangi bir

ey eklemeyiz. Bize tasarrufta bulunma izni verdii hususlarda ise

Efendimizin kurallarna uyalm ve snrlarnda duralm diye tasarruf

ederiz:

O Rab, biz ise kul

ükrederek nimetin artmasn dileriz

Çünkü biz yoksul da yoksuluz

iin ba varln meydana gelmesi

Sonra da süreklilii ve devamn isteriz

Müahedede fena makamlarna varana kadar

Çünkü Allah faildir

Varlklarmzda dilediini yapandr

Hak neyi irade eder?

Gerçekte kulun halinin verdiini
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Allah bilgisine bir ey eklemez

Cömertlikleri kendilerinden döner kendilerine

Cömertlik sonra O'na nispet edilir

Tükenmeyen ve bitmez hayr nedeniyle

Bizim için her hayr meydana gelmi hayrdr

Nimetimiz bizdendir, art istemiyoruz

Nimetimiz bize bal, baknz!

Biz snrlarn ta kendtsiyiz

Allah bize hadis nimet vermi, biz de kendimiz sayesinde

nimetlendik. Bizim O’ndan nimetlenmemiz mümkün olmad kadar

hadis ilerin O’nda bulunmas da imkânszdr. Binaenaleyh Allah’n

nimctlenmesi ve hazz da kendisine ve O’nun kemaline baldr, çün-

kü O âlemlerden müstanidir. Demek ki herkes kendini görmütür!

Fakat bu görmek, bilgi veya duyu görmesi tarznda deildir. Bak, ne

göreceksin! Bak, kimi göreceksin! Bak, görmek nedeniyle görende

meydana gelen nedir? Meydana gelen i bir hüküm ve memnuniyet

meydana getirirse, sahibi raz olur; gazab gerektirirse, gazap eder,

öfkelenir. Gören her kim olursa olsun durum böyledir. Onlar Allah’

öfkelendiren ilerin peinden gidenlerdir. Allah’ öfkelendirmiler,

O’nu gazaba getirmiler ve yaptklar iin vebali O’nu kzdranlara

dönmütür. Kendisini kzdran eyi veya öfkelendiren eyi görmeseydi

öfkelenmez ve kzmaz veya kendisini raz edeni görmeseydi raz ol-

mazd. Çünkü iin esas soyutlanmak ve niteliklerden münezzeh kal-

maktr. Bu durum Allah hakknda böyledir. Ebu Yezid el-Bestami

‘Benim hiçbir niteliim yoktur’ demitir. Ebu Yezid bunu diyebiliyor-

sa, âlemlerden müstani olan Allah sfatlarla snrlanamayacak kadar

mutlak ve münezzeh olmaldr. Sfatlar var olanlar talep eder. Hak’ta

âlemi talep eden bir ey bulunsayd, talep ettii bir eyden müstani

kalmas mümkün olmazd.

Bilmelisin ki, bütün mertebeleri toplayan bu mertebe Allah’n

mülkünü içerir. O’nun mülkü mümkünlerden baka bir ey deildir ve
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onlar bizim varlklarmzdr. .O halde biz Allah'n mülküyüz ve mülk

bizimle gerçeklemitir. Ayette ‘Göklerin ve yerin mülkü O’na aittir
’276

buyurur. Hz. Peygamber Allah’ överken ‘O her eyin Rabbi ve sahi-

bidir
5 demi, ‘ey* lafzm kullanmtr; ey, dta var olanlar kadar

bilgide sabit olan hakikader için de kullanlabilen bir lafzdr. Bunlar-

dan dta var olanlar sonluyken varla girmemi olanlar sonlulukla

nitelenmez.

Sahih kutsi bir hadiste öyle denilir: ‘Sizin ilkleriniz, sonlarnz...’

Hâlbuki bir son yoktur, çünkü varlk ii sonlulukla nitelenemez. Son

ancak var olanda meydana gelebilir, sonra baka bir ey meydana

gelir; bu kez o hüküm ortadan kalkar ve var olan öteki eye geçer.

Sonluluk meselesi sonsuza dek böyle sürer. Bazen bir i belirli bir

türde sonlu olabilir. Misal olarak insan verebiliriz. nsan türünün

bireyleri -âlemdeki ahslardan farkl olarak- sonluyken insan türünde

ahslarn yaratl -herkesin bilemeyecei baka bir açdan- sonlu

deildir. Bu durum ‘Onlar yeniden yaratma hakkmda kukudadr’277

ayetinde belirtilir. Her ahs her nefes yeniden yaratlr ve bunun böy-

le olmas kaçnlmazdr. Hak mümkünlerde sürekli yaratc olarak

bulunur. Nitekim her zaman diliminde ve halde mümkünlerin varlk-

larnda hükümlerin deimesi ve bakalamas bunu gösterir. Belli bir

halin mahsus olduu varlk ile ortadan kalkt ve kaybolduu görülen

baka bir halin mahsus olduu varlk ayn varlk deildir.

Kutsi hadis öyle devam eder: ‘nsanlarnz ve cinleriniz...’ Kaste-

dilen görülen ve görülmeyenlerdir. Sonra art edat getirilmitir. Bu

edat bir imkânszla bal imkânszlk edatdr. Yani ‘öyle olsayd, u
hüküm gerçcklcirdi’. ‘Hepiniz en muttaki bir insann kalbi üzerinde

bulunsaydnz, bu durum, benim mülküme bir ey katmazd.’ Doru!

Çünkü hepsi Allah'n mülküdür ve hiçbir ey O’nun mülkünü arttr-

maz; aksine mümkün varln mülkü artar ve eksilir ki, kastedilen

sübût mülküdür. Demek ki eksilme ve art varlkta gerçekleebilir.

Sonra öyle der: ‘Öncekileriniz, sonrakileriniz, insan ve cinleriniz en

günahkâr bir adamn kalbi üzerinde olsaydnz, bu durum da mül-
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kümden hiçbir ey eksilmezdi.’ Her ey O’nun mülküyken nasl eksil-

tebilsin ki?

Sonra öyle devam eder: ‘Öncekileriniz ve sonrakileriniz, insanla-

rnz ve cinleriniz bir yerde toplanp dilekte bulunsaydnz ve her biri-

nize istediini verseydim, bu durum, mülkümden hiçbir ey eksilt-

mezdi.’ Verilen ihsan da verilen kii de O’nun mülküdür ve hiçbir ey

O’nun mülkünün dnda deildir. Bununla birlikte Allah’n mülkü-

nün bir ksm ‘varlk’ ile bir ksm ‘sübût’ ile nitelenmitir. Sübût da,

varlk da O’ndandr ve bu itibarla (varla girenler anlamnda) varln

sonlu, sabit olann ise nihayetsiz olmas zorunludur; nihayetsiz olan

eksilmeyle nitelenemez, çünkü varlkta hâsl olan, ‘sabitlik’ halinden

bir eksilme deildir. Bir ey dta var olsa bile hala sübût mertebesin-

de bulunduu gibidir. Bununla birlikte Allah (mümkünün zorlamas

olmakszn) kendi nedeniyle varlk elbisesi giydirmitir. Varlk gerçek-

te Allah’a aittir ve o sübût halinde eksilmemi ve artmamtr. Ondan

varlk elbisesi de giyilmemitir. Bu itibarla varlk sadece belirlenmi ve

özellemitir. Sonsuz olanlara göre onun tanm, gemi içindeyken

kendisine dalnan okyanusun tanmyla birdir. Ona neyin ilitiine

bakmalsn! Bu misalin doruluunu biliriz, çünkü a’yan- sabite’nin

bir ksm varlkla nitelendii gibi geminin okyanusun içindeyken ken-

disiyle ilgili olan ksmn da biliriz. Bu itibarla okyanustaki suyun

geminin (denize batan) ksmyla ilikisi, a’yan- sabite arasndan var-

lkla nitelenenlerin nitelenmeyenlerle ilikisinin bir benzeridir. Çünkü

denize batan ksm snrldr ve saylabilirdir. Var olmas nedeniyle de

sonludur. A’yan- sabite ise nihayetsizdir. Nihayetsiz bir ey snrla-

namayaca kadar ayn zamanda saylamaz da! Bununla birlikte bu

misal hiç kukusuz dorudur. Baka bir misal Hz. Musa ile Hz. H-
zr’n hikâyesinde geçer: Bir ku gagasn geminin kenarndan denize

batrnca, Hz. Hzr Hz. Musa’ya sormu: ‘Bu kuun ne söylediini

anlyor musun?’ Hz. Hzr kuun sözlerini anlama bilgisinin verildii

birisiydi ve kuun suyu gagalamas Hzr’a göre bir konumayd. Hz.

Musa’nn ise bu hususta bilgisi yoktu. Hzr Hz. Musa’ya Allah’n

kendisine verip Musa’nn bilmedii bilgiye sahip olduunu söylemiti.
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Hz. Musa da Allah’n ona öretip pek çok bilgi sahibi olmasna ra-

men Hzr’n bilmedii bilgiye sahipti ve o bilgiler her birisinde ayr

ayr bulunmaktayd, Ardndan öyle demitir: ‘Benim bilgim ile senin

bilginin Allah’n bilgisinden eksilttii miktar, kuun gagasyla deniz-

den eksilttii kadardr.’ Bilindii gibi, gagada bir ölçüde su vardr.

Hz. Musa ile Hzr’n bilgisinin Allah’n bilgisiyle ilikisi de o kadar-

dr. Bu sayede Allah’n bilgisinden O’nun bildii bir eyi örendik.

Öyleyse senin için neyin gerçekletiini, neyin geride kalp senin adna

meydana gelmediini iyice incelemelisin! Belirli bir yönden doru bir

tebih gerçeklemiken bilginin gerçeklemedii yönden tebih müm-

kün olamamtr. Çünkü denizden meydana gelen ksm sonluyken

bilgiden meydana gelmeyen ksm sonsuzdur ve bu nedenle ancak

belirli bir açdan misal verilebilmitir. Biz gerçekte belirli bir eyin

gerçeklemi olduundan kuku duymayz. Bununla birlikte manalarn

nefislerde gerçeklemesi -hangi ekilde olursa olsun- sonlulukla nitele-

nemez. O manalar bilen kiiden örenen insann bilgisi onda bir ey
eksiltmez. Aksine kendisinden bir ey örenende bilgi gerçekletii

gibi kendinde de ayn bilgi kalmay sürdürür. Bu mana iki mahalde

birden ortaya çkmtr ve kendisinde bir ortaklk meydana gelmitir.

Duyuyla alglanan misallerde bu hususu pekitiren bir misal var-

dr. öyle ki: Fitiller vastasyla atein lambadan alnmas ve onunla

birden çok fitilin -sonsuz sayda- tututurulmas mümkündür. Bunun-

la birlikte ktan hiçbir ey eksilmez, sadece (n vurduu) kabilin

istidad nedeniyle aydnlanma gerçekleir. Kendisinden alnan eyin

istidad ise bunu kabul etmemektedir. Lamba bulunduu hal üzere

lamba olarak kalmay sürdürür. Bazen âlem lambayla dolu olabilir.

Aym ey bilgi ve örenme için geçerlidir. Bu genilik ve hakikate

mukabil, duyulur olan böyleyken manalar hakknda ne düünülebilir?

Bizim Hakkn mertebesinde hükümlerimiz bulunduunu bilirsin.

Bunlar efendilik, ibadet, istek gibi sonsuz sayda hususlarn kendileri-

ne izafe edildii hükümlerdir. nsan Rabbi karsnda nefsinin halleri-

ni aratrdnda bunlar görür. Bu nedenle Allah kendisini isimler ve

ahlak sahibi olarak tavsif etmitir. Bunlarn lafzlar ve anlamlan ku-
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ralc-ekilci âlimler tarafndan bilinirken Allah ehli onlarla ahlaklanr

ve bu sayede isimler kendilerine de verilebilir. Nitekim Allah pey-

gamberinden söz ederken ‘Müminlere kar raûf ve rahimdir’
278

der.

Allah kendisini 'yaratclarn en güzeli’, ‘ükredenlerin en hayrls’,

‘yardm edenlerin en hayrls’ vb. tavsif etmitir. Bütün bu isim ve

niteliklerle Allah ehli eriatta belirlenmi bir tarza ve Allah’n onlar

için belirlemi olduu bir yolla nitelenir ve isimlenir, bu ismlenmeyi

Allah’a ‘yaknlk vesilesi’ edinirler. Allah bizi kendi ehlinden klsn! Bu

ehliyet sayesinde biz O’nu veli ediniriz. Allah ise kullar kendisinden

talepte bulunmak üzere nida ettiklerinde onlara icabet ettii için biz

de kendisinden dilekte bulunduk. Allah bize gizli manalarmzda ve

srlarmzda tenezzül eder, bizden baz ileri ister. Bunlar eriatlar ve

ilâh haberler bildirmitir. Biz de süratle O’nun talebine koar, onlar

kabul ederiz. Allah nafile ibadederle kendisine yaklatmzda bizi

sever ve hüviyetiyle bizim duyma gücümüz, görme gücümüz ve bü-

tün güçlerimiz olur. Allah bizi -âlemdeki surederden farkl olarak-

kendi suretinde yaratmtr. Allah’n bilinen her bir ismiyle biz de

zuhur ettik, her isim bize izafe edilmi, bu sayede O’nu (kalbimizde)

sdrdk. Allah bize edilgenlik (infial) özellii vermiken ayn zaman-

da varlklara tesir etme özellii de vermitir. Buradan bizim admza

O’ndan meydana gelen tesiri ve hakka’l-yakin idrak ettiimiz hususlar

örenmi olduk.

Biz yaratc bir zata dayanrz. O bizden müstaniyken biz müm-

kün olmamz nedeniyle zorunlu bir ekilde O’na muhtacz. Bu sayede

O’nu bildik. Kendisine dayandmz bu yönden O’nun bize dönük

bir nispeti vardr ye bu ‘nispet’ sayesinded varlklarmz (sübût mer-

tebesinde) bulunduklar duruma göre zuhur etmilerdir; baka bir

ifadeyle bizde bulunup da kendisiyle nitelendiimiz her özellikle bir-

likte ortaya çkmlardr. Allah âlemdeki her bir eyin suretinde bize

tecelli ederek 'Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsnz’
279

demitir. Bu ne-

denle O’nun karsnda huuya kaplm, O’nu (her eyde) müahede

etmiizdir. Allah mazharlarda ez-Zahir ismiyle zuhur eder. Bu neden-

le âlemde O’ndan baka gördüümüz bir fail yoktur. Allah kullarnn
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eserlerini ve onlardan meydana gelen ileri talep ederken biz de O’nu

tamdk. Bununla birlikte söz konusu iler de Allah tarafndan yaratl-

mtr. Nitekim ayette
‘

Sizden mücahitleri ve sabredenleri örenelim,

haberlerinizi snayalm diye sizi imtihan edeceiz
*280

buyurur. Allah ken-

disini yaratlmlarn nitelikleriyle niteleyerek bize tenezzül buyurmu,

biz de kendisine nispet ettii bu söze iman ve itimat ettik. Allah pey-

gamberine bize öyle demesini vahyetmitir: ‘Allah' görür gibi O'na

ibadet et!’ Baka bir hadiste ‘Allah namaz klann kblesindedir’ demi-

tir. Biz de O’nu böyle tahayyül ettik. Allah Teâlâ öyle buyurur:
‘
Allah

göklerin ve yerin nurudur. O'nun nuru, içinde lamba bulunan bir famsa

benzer. Fanus neredeyse tutuan inci gibi bir yldzdr. O mübarek bir zey-

tinden yanar. Ne doulu, ne de bâtldr. Onun ya, kendisine ate temas

etmese bile neredeyse tutumutur. Nur üzerine nurdur.*
281

Allah böyle

buyurduu için biz de O’nu tebih ettik. Allah ‘Her nereye dönerseniz,

O’nun yüzü oradadr
*282 buyurmu, yine de ‘kble’ diye adlandrd

belirli bir cihete dönmemizi emretmi, bizim için orada bulunacan

beyan etmitir. Hz. Peygamber ise ‘Kukusuz Allah namaz klann

kblesindedir’ demitir. Sonra bize kbleye dönerken, otururken, na-

maz klarken sayg göstermemizi emretmi, hacetimizi giderirken

kbleye doru dönmeyi yasaklamtr; mecbur kaldmzda ise imkân

ölçüsünde baka bir tarafa döner, yaptmz i nedeniyle de O’ndan

balanma dileriz. Hz. Peygamber efendimiz böyle buyurunca, biz de

O’nun adna misal verdik.

Hz. Peygamber yolculua çkarken aüesini kastederek ‘Allah'm!

Sen yolculukta arkada, ailede vekilsin’ demi, ayette bize Allah’ vekil

edinmemiz emredilmi, bu nedenle biz de O’nu vekil edindik. Allah

bize ah damarmzdan daha yakn olsa bile O’nu göremeyiz. Bu ne-

denle O’n yücelttik. Allah bize kendisine delil tekil eden ve yasakla-

rn bildiren iarlarna sayg göstermeyi emretmi, biz de onlara sayg

gösterdik. Allah, hareket ederken ve dururken bize yakn olduunu -ki

onlarda biz Hakk müahede ederiz- bildirmi, biz dc O’nu yücelttik.

Allah bize hacda tevhidini birlemeyi ve tehlili emrettii için, irki

O’ndan olumsuzlayp O’nun varln ispat ettik. Allah bize tehlili
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‘Allah'tan baka ilah yoktur’ eklinde öretmi, biz de kendisini tehlil

ettik. Allah peygamberine
c

nsanlara hacc ilan et
’283

diye emrettii için,

biz de hacc beyan ettik. Allah bizde bizim vastamzla zuhur etti, bize

bizden yakn oldu. Biz de haber verdii üzere bu ifadelere iman ettik.

Ardndan ‘O'nun benzeri bir ey yoktur’
28*

deyince biz de O’nu tasdik ve

tenzih ettik. Allah kitabnn pek çok yerinde vaatlerinden, tehdidin-

den, günahlarmz affetmesinden ve kelam kendisine izafe etmekten

söz edince, biz de O’nu tasdik ettik. Allah bize kendisini tanmay

emretmi, O’nu aratrmaya ve tanmaya ulatracak müstakil delilleri

ortaya koymu, bu sayede O’nun Hak olduu ortaya çkmtr. Bu

durum ayette
‘
Onlara ufuklarda ve nefislerde ayetlerimizi göstereceiz

’285

ayetinde belirtilir. Biz de bize söylemi olduu hususlarda söz konusu

delillerle istidlalle O’nu talep ettik. Allah bizi talep ettiinde veya

bizim kendisini aramamz talep ettiinde O’nu bulmamzn kaçnl-

maz olacan bildirmitir. O’nu bulmak ya vuslatla veya aciz oldu-

umuzu idrak etmekle gerçekleir; her iki durumda da O’nu buluruz.

Kendi zannmza göre Allah’n bilgisine ulap O’nu bulduumuz

halde ikrar etmek istediimizde, Allah O’nu bulduumuz suretten

baka bir surete geçer ve biz de O’nu yitiririz. Ayette
‘
Allah’a güzel

borç veriniz
5286

denilir. Borcun ‘güzel’ diye snrlanm olmasyla nimeti

O’ndan görmenin kastedildiini ve borcun her durumda O’nun nime-

ti olduunu bilmek demek olduunu anladk. Bu bilgiyle nimeti ve

nimeti vereni tanynca, O’na ‘borç verdik’. Allah bize âlemdeki tecelli

surederinde zuhur etmi, biz de kendilerinde göründüü surederin

hakikatlerine göre O’nun hakknda hüküm verdik. Bu itibarla bazen

bkknlk gerektiren bir surette zuhur eder. Hz. Peygamber öyle der:

‘Siz bkana kadar Allah bkmaz.’ Burada insann bkmasnn Hakk

bktrabilecegine iaret etmitir. Baka bir ifadeyle bkmay, insan için

olumlam ve olumsuzlamtr. Bu durum ‘Attnda sen atmadn, fakat

Allah att
’287

ayetine benzer. Bu bilgiye ramen O’nu bktrdk. Biz

kullarndaki srlarna göre O’na muttali olduumuz gibi O da kullar-

nn srlarna onlarn bu hususta örendiklerine göre -yoksa bir nispet

olmakszn bu srlar örenmeleri bakmndan deil- muttalidir. Biz de

o srlara muttali olduk, O’nu kefettik.
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Allah kskançtr! Hz. Peygamber sahabeden Sa’d ile ilgili hadisin-

de buna dikkat çekerek öyle der: ‘Allah kskançtr, kskançlnn bir

neticesi de taknlklar yasaklamasdr.’ Biz de bunu dikkate alarak

O’nu gizledik.

Ayette
4Konumalarnzn önünde sadaka verin

’288
denilmitir. Allah

bizi ardmzdan ihata ettii için biz de O’nu perdeledik. Allah her

eyin sureti olmak bakmndan zuhurunun iddeti ve fazlalna ra-

men kendisini bizim için sr ve ahfa (sr ve daha gizli olan mertebe)

mesabesine yerletirmitir. Her eyin sureti olmasna gelirsek, ayette

‘De ki onlar isimlendirin’
289

buyurur. Buradan Allah’n gizlemeyi kas-

tettiini anladk ve biz de O’nu gizledik. Allah (yakn semaya) tenez-

zülü esnasnda öyle der: ‘Dua eden var m? Tövbe eden var m? ste-

yen var m? Balanma dileyen var m?’ Bunlar dikkate alarak, biz de

O’na yükselmeye çaltk (münazcle). Allah bize kendisini müahede

edebilelim ve bizi korusun diye bulunduumuz her yerde olduunu

bildirmi, biz de O’nunla beraber olduk. Allah, bizi kendisinin zuhur

ettii her suretle zuhur ettirmi, kullarnda kendisiyle göründüü

durumda o surete kendisini zait saymadk. Bu nedenle O’na uyduk ve

(belirledii yerde) durduk. Allah doru sözlüdür ve ayette ‘Allah’

unuttular’
2™

denilir. Bununla birlikte içimizden âlim olanlarn O’nun

her eyin hüviyeti olduunu bildiklerini de bilir ve bu nedenle biz de

O’na tavsif ettik (nispet). Allah, Yahudiler Hz. Muhammcd’c ‘Rabbi-

ni bizim için nitele’ dediklerinde ‘De ki O Allah birdir, sameddir, do-

urmad dourulmad, dengi yoktur’
291

ayederini indirmi, kendisini

nispederle tavsif etmi, biz de bu ayetleri dikkate alarak, O’na nispet-

ler izafe ettik. ;

Allah kendisini bizim için birtakm isimlerle adlandrmtr. Bun-

larn manalar kendisinde bulunup fakat farkllklaryla birlikte onlar-

dan anlalan manalar yönünden zatnn ayn olmayan isimlerdir. Bu

nedenle biz de O’nu bu isimlerle niteledik. Allah kendisini O’nda

bulunmas mümkün olmayp ancak nispet ve izafet anlam tayabile-

cek isimlerle de isimlendirmitir. Misal olarak el-Evvel, el-Ahir, ez-

Zahir, el-Bâtn, el-ani, el-Âli gibi isimleri verebiliriz. Biz de O’nu bu
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isimlerle niteledik. Ayette ‘O ikisinde Allah’tan baka ilahlar bulunsayd,

bozgunculuk yaparlard
’292

denilmi, (tevhidin) illetine dikkat çekilmi,

biz de O’nu birledik. Allah amâ’da bulunmu, Ar’a istiva etmi, bizi

de zikrin bize inmesini talep edeceimiz hallere sahip olarak yaratm-

tr. Bu itibarla zikir O’nun kelam ve sfatyken sfat da sahibinden

ayrlamaz. Binaenaleyh zayflmz nedeniyle zikri bize inmitir.

O’nun kelam bize inince, kalplerimizle O’nu talep ettik ve O’nu belir-

li bir organa indirdik. Hakkn kendisi için belirlemi olduu özel me-

kânlara O’nu indirdiimizde, snrlam olduk. O’nu yerletirdiimiz

mekânda an be an sürekli kalmas itibaryla O’nu tutan olduk. Allah

el-Hayy olup kendini el-Muhyi (hayat veren) diye isimlendirmi ve

bizi ölü bir ehre döndürmütür. Bu nedenle bizi diriltmesi için O’na

dua ettik. Allah kendisine nispet ettiimiz bu sfatlar bize gösterdi-

inde ‘O’nun benzeri bir ey yoktur
’293

ve 'Rabbin onlarn nitelemelerinden

münezzehtir
’294

ayetlerine göre kendisini tenzih ve tespih ettik. O’ndan

ve peygamberinden gelen her türlü tespih bu ksma girer ve bu ne-

denle O’na dair tavsif ve nitelemeleri reddettik.

Allah bizde ortaya çkmasn irade ettii bir hikmet nedeniyle

uzak ve yakn mekândan bize nida etmi, biz de O’na icabet ettik.

Allah bizi imtihanlarda snaynca, biz de O’na hakkmzda bilgi ver-

dik. Allah kendisine iltica eden ve zorda kalan hasta kulunun kalbinde

bulunduunu söyleyince, biz de hastay ziyaret ettik. Allah bizden

serab su zanneden susama su vermemizi istemitir. Böyle biri sera-

bn yanna geldiinde, orada hiçbir ey bulamaz. Bu nedenle biz de

ona su verdik. Allah bizden ackam yedirmemizi isteyince, biz de onu

yedirdik. Binaenaleyh Allah bizi her türlü önemli ie ve konuya ça-

rm, biz de zayflardan sknty kaldrmas için O’na yakardk. Biz

Allah’a O’nun emriyle ‘Bizi bala, bize merhamet et, bize yardm et
5

gibi emir kiplerinde niyaz ettik. Bunun yan sra ‘Unutursak ve hata

edersek bizi cezalandrma, bize bizden öncekilere yüklediin gibi yük yük-

leme, bize takatimiz yetmeyen ileri yükleme
’295

diyerek O’na böyle ‘ya-

saklar’ koyduk. ‘Allah bizi bata var ettii gibi tekrar yaratmayacak’

diyerek O’nu yalanladk; ‘Allah'n ei ve çocuu vardr’ diyerek O’na



204 Fütûhât- Mekkiyye Y]

saygszlk ettik. O’nu yalanlayarak ve saygszlk ederek O’na eziyet

ettik. Allah bize bildii birtakm hususlar sorunca, biz de haber ver-

dik. Allah’n yüce kelamn gündüz okuyarak O’nunla sohbet ettik;

gece karanlnda okuyarak da O’nunla gece sohbeti ettik (müsame-

re). Namazda ise bir biz söyleriz bir O ve böylece münacat ederiz.

Ailemizden ayrlp yolculua çktmzda, O’nu yerimize vekil brak-

rz. Bizden dinine yardm isteyince O’na yardm ederiz. Görünür ve

görünmez varlk olarak O’ndan bakasn aramayp her durumda O’na

dayandmz için, kendisini elde ettik. Nefislerimizin muhasebe ede-

rek -ki Allah seriü’l-hisab, yani hesab çok hzl görendir- bu hususta

kendisini geçtik.

Bizi lâhî huzura tayacak ve O’nun mertebesinde iyilik kazand-

racak korkan, yoksul, tükenmi vb. bir takm isimlerimizle O’nun

mukabili olduk. Hakkn bizim duyma ve görme gücümüz olmas

itibaryla, biz O’nu gördük. Bizi kendisine ibadet edelim diye yarat-

mas nedeniyle O’na ibadet ettik. Bizim için hükme balad umre

nedeniyle O’nu ziyaret ettik. Hac yapalm diye bizi çard evinde

O’na yöneldik ve O’nu arzuladk. Bütün arzularmz O’ndân talep

ettik. Bunun nedeni Allah’n kendisini -dier isimlerle deil de- sadece

esma-i Hüsna ile tavsif etmesiyle ilgilidir. Bütiin isimler O’nun olmak-

la birlikte Allah kendisine nispet ettiklerini ‘hüsna’ diye niteleyerek

ayrtrmtr. O hüviyeti ve zat itibaryla Allah; her eyi kapsayan

rahmeti itibaryla Rahman; tövbekâr kullar için kendisine zorunlu

kld rahmeti itibaryla Rahîm; yaratklarnn maslahatlarn var

etmesi itibaryla Rab; göklerin ve yerin mülkünün sahibi olmas itiba-

ryla el-Melik’tir. Çünkü O her eyin rabbi, meliki ve
‘

Allah’ hakkyla

takdir edemediler
5296

ayetine göre cl-Kuddûs’tur. O kendisini her vasf-

tan tenzih etmitir. Allah kullarnn kendisine nispet ettikleri ve naho

bulunan her nitelikten uzak anlamnda es-Selam; kullarn tasdiki ve

kendisiyle yaptklar sözlemeyi yerine getirdiklerinde onlara eman

vermesi itibaryla el-Mü’min; lehlerinde veya aleyhlerinde olmak üze-

re, bütün hallerinde kullar üzerinde hüküm sahibi olmas itibaryla el-

Müheymin; O’nu yenmek isteyene galip gelen el-Aziz’dir. Allah ula-
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lmaz kutsiyetinde bulunmas nedeniyle kimsenin kar koyamayaca

ve yenemeyecei yüce zattr; herkes O’nun kabzasmm altndadr.

Allah kullarm icbar ettii zorluk ve iradelerindeki zorunluluk nede-

niyle el-Cebbar; kendilerine tenezzül etmesiyle ilgili olarak zayf nefis-

lerde meydana gelen düüncelere kar el-Mütekebbir’dir.

Allah rükünlerden türeyenleri var etmesi bakmndan el-Bari, he-

bada açt ve tecelligahlann gözlerine gösterdii suretler itibaryla el-

Msavvir’dir; onlar kendisine nispet edilip bilinen veya bilinmeyen,

bir ksm ihata edilmi, bir ksm ihata edilmemi suretlerdir. Allah

mümin kullarnn günahlarn örtmesi bakmndan el-Gaffar, (bu iin

kendisine) kolay gelmesi itibaryla el-Gafir, var olanlardan veya baka

eylerden çektii perdeler nedeniyle el-Gafîr’dur. Allah karsnda

cahilce didiip tövbe etmeyenlere kar el-Kahhar, verdii nimetler

nedeniyle el-Vehhab’dr. Allah bir karlk veya ükür meydana gelsin

diye vermez: O kullarnn istediklerini cömertçe verendir. Allah ük-

redilsin diye dilekten önce veren el-Cevâd’dr. Kullar ükredince,

Allah da verdiini arttrr. Kullar O’nu zikreder, Allah da onlar ödül-

lendirir. Allah her eye yaratln verip hakkn ödemesi nedeniyle es-

Sah; maden, bitki, hayvan ve -küfür veya iman art olmakszn- tüm

insanlarn rzldarn veren er-Rezzak’tr. O nimet, ceza ve azap kap-

larm açan el-Fettah, malumlar bilen el-Alim, kendini bilen el-Alîm,

gayb bilen el-Allam’dr. Binaenaleyh bilgi özel bir taalluk ve ilgi de-

mekken gayb sonsuzdur. Buna mukabil, baz aklclarn ileri sürdüü

gibi, varlk görmenin ve müahedenin sebebi olunca ahadet âlemi

sonludur. Her durumda ahadet gayba göre daha özel ve dardr. Baz-

lar öyle demitir: Görebilmehin sebebi, görünenin istidaddr. De-

mek ki Hak’tan ve mümkünlerden var olan veya olmayanlardan baka

görülen bir ey yoktur; muhal, yani imkânsz ise görmek veya ahade-

tin alana girmeksizin gaybde kalr.

Allah eyann O’nun kabzasnda bulunmas ve sadakann Rah-

man’n eline düüp Rahman’n onu kabzetmesi bakmndan ei-

Kâbz’dr. Bütün yeryüzü O’nun kabzasndadr. O taknla yol aç-

mayacak ekilde rzk yaymas itibaryla el-Bâst’tr; kastedilen belli bir
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ölçüde vermektir. Allah kullarm imtihan etmek ve onlarn maslahat-

n gözetmek üzere verdiklerinden diledii ksm çekip alabilir, diledi-

ini ise yayar; rzk yaymas da snanma ve maslahat içerir. Elinde

terazinin bulunmas bakmndan er-Refî’dir; adilce yükseltir ve alçal-

tr! Mülkü dilediine vermek, dilediini aziz klmak, dilediini zengin

klmak özelliiyle el-Hafd’dir. Dilediinden mülkü çeker alr, diledi-

ini zelil ve dilediini muhtaç klar. yilik O’nun elindedir. O da mi-

zan, yani terazi demektir. Böylece Allah haklan sahiplerine öder. Bu-

rada bir ihsan muamelesi söz konusu deildir, çünkü haklar ödemek,

hsan içinde daha özel bir dunmdur.

Allah el-Muiz ve el-Muzil’dir. Kendine itaat ettirerek aziz klar,

muhalefet edeni zelil klar. Dünyada verdii malla zelil klarken, baz

kimseleri imanla aziz eder. Baz insanlar bakanlk, valilik görevi veya

sözünün ve kudretinin nüfuzuyla tahakküm sahibi klarak aziz eder.

Allah zorbalar ve büyüklük taslayanlar diledii ekilde zelil klar.

Dünyada baz müminleri zelil klar ki, ahirette aziz etsin! Allah dün-

yada imanlar ve itaatleri nedeniyle zelil olanlar ahirette aziz klar.

Allah ihtiyaçlarn karlamas için dua ettiklerinde kullarn duyan es-

Semi’dir ve onlara bu ismiyle karlk verir. Çünkü Alah duymay tarif

ederken ‘Duymadklar halde duyduk diyenler gibi olmayn ’297
buyurur.

Bilindii üzere, onlar Hakkn davetini kulaklaryla duymu, fakat

davet edildikleri hususa icabet etmemi kimselerdir. Allah da es-Semi’

olmas itibaryla onlara böyle icabet eder. Kullarnn ilerini gören

olmas itibaryla el-Basir’dir. Hz. Musa’ya ve Harun’a ‘Sizinle berabe-

rim, görürüm ve duyarm’ 298
diye hitap etmitir. Baka bir ayette yine o

ikisine
‘Korkmayn5299

diye hitap etmitir. Allah’n görmesi emniyet

verir ki zaten görmenin anlam da budur, yoksa Hak sadece görüp

müahede etmez. Çünkü Allah ister kiiye yardm etsin, ister baarsz

klsn, ister inayet etsin veya ihmal etsin, gerçekte onu görüyordur.

Allah kyamette kullar arasnda hüküm vermesi bakmndan ve dün-

yada ise meru hükümler ile aklla belirlenmi yasalar inzal etmi

olmas bakmndan el-Hakem’dir. Bütün bunlar, el-Hakem ve el-Adi

isimlerinden kaynaklanr. Allah hakkaniyetle hüküm verir ve
l

hanif
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dinini icra eder. ‘De ki Rabbim hak ile hüküm ver .’
300

Haniflik ise Hakka

yönelmek anlamndadr, çünkü Allah hevann kendisine uyanlarda bir

hükmü olduunu söylemitir; heva ona uyanlar Allah’n yolundan

uzaklatrr.

Allah kullarna kar el-Latiftir, çünkü onlara naho ilaçlarda

mündemiç afiyeti ulatrr. Bu itibarla (el-Latif ismini anlamak için)

ifa ve afiyet içeren fakat ac veren ilaçlardan daha gizli bir misal ver-

mek pek mümkün deildir. Öyle bir ilacn kullanm esnasnda bir

tesiri olmasa bile, onu kullanlrken kendisinde ifann bulunduunu,

fakat latiflii nedeniyle ac ilaçtaki ifay fark edemediimizi anlarz.

Allah’n latifliinin bir yönü de varlklarn fiillerine sirayetidir. Bu

durum c

.Allah sizi ve amellerinizi yaratt
9301

ayetinde belirtilir. Biz amel-

leri yaratlmlardan ortaya çkarken görürüz. Biliriz ki gördüümüz

amellerin yapcs bizzat Allah’tr. Binaenaleyh latif olmasayd Allah

müahede edilirdi. Allah kullarn snad ilerden dolay el-Habir’dir.

Bu bilgi edinmenin ve snamann bir tarz da ‘Ta ki bilelim
’302

ayetinde

belirtilir. Burada bilginin hâdisligini, O’na nispet edilip edilmeyecei-

ni görürüz. Ayn ekilde bu latiflige bakmak gerekir. Bu nedenle el-

Habir ismi el-Latife bititirilerek .‘el-Latifu’l-Habir
’303

denilmitir. Al-

lah ihmal etmeksizin mühlet veren anlamnda el-Halim’dir. el-Halim

bilgisizce kötülük yapan süratle cezalandrmaz. Hâlbuki insan bilgi

örenme gücüne sahiptir, sorabilir ve öreninceye kadar aratrabilir.

Allah kendisini bilenlerin kalplerinde el-Azîm’dir. Kullarndan artr-

masn istedii ve kendüerine teekkür etmesine vesile olan iler nede-

niyle e-ekûr’dur. Allah onlardan (kendilerine teekkür etmesine

vesile olan) ileri artrmalarn ister. Bunlar kendisine itaat edip emir

ve yasaklar söz konusu olunca snrlarnda durup kurallarna uymala-

rdr. Bu durum ‘
ükrederseniz

,
arttrrm ’304

ayetinde ifade edilir. Allah

kullarna da böyle muamele eder. Baka bir ifadeyle Allah e-ekûr

olmas itibaryla kendilerine teekkür ederken ilerinde mübalaal

davranmalarn talep eder.

Allah iinde ve zatnda hâdislik özellikleriyle yaratlmlarn nite-

liklerinden münezzehlii anlamnda el-Alî, müriklerin ortaya koyduk-
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lar ilahlara kar el-Kebir’dir. Bu nedenle Allah dostu Hz. Halil bra-

him sahih inancyla birlikte kavmine kar delil getirirken Allah ilah

saylan putlar krp onlar param parça edendir demitir. Hâlbuki

onun kavmi putlar için ‘Biz onlara ancak bizi Allah’a daha çok yaklatr-

snlar diye ibadet ediyoruz

’

m demi, büyüklüü ilahlarna mukabil Al-

lah’a nispet etmi, Hz. brahim ise ‘Bu ii onlarn büyükleri yapt5306

demiti. Burada vakfe vardr, sonra ayet ‘Budur, onlara sorun, konuabi-

lirlerse
’307

diye devam eder. lahlar konuabilselerdi, kul olduklarn

itiraf ederlerdi. Allah el- Kebir, el-Âlim, el-Azim ve varl koruyan

anlamnda el-Hafz’dir. O ‘her eyi ihata edendir .’
308

Allah varlklarm

* korumak üzere eyay ihata etmitir, çünkü eya, varl kabul ettii

gibi yokluu da kabul eder. Allah kimi var etmek isterse onu var eder

ve onun varln muhafaza eder; kimi var etmek istemeyip yoklukta

brakmak isterse onun için yokluu korur ve muhafaza eder. Yolduk

onun adna korunduu sürece, o eyin var olmas mümkün deildir.

Allah o yokluu belli bir süreye kadar veya sürekli muhafaza eder.

Allah el-Mukît’tir. Bu ilâh isim yeryüzünde takdir edilen besin-

lerle göklere vahyedilen emirlerle ilgilidir. el-Mukît beslenenin her

varln gdasn belli bir ölçüye göre verir. O el-Hasib’dir. Bu isim

nankörlüüne kar nimetlerini göstermek üzere bir bir saydnda
zuhur eden isimdir. Bununla beraber hilmi ve keremi nedeniyle seni

cezalandrmaz. Bunun yan sra Allah her eye kar sana yeterli anla-

mnda el-Kâf’dir. O’ndan baka ilah yoktur. O el-Âlim, el-Hakim, el-

Celii’dir. Allah vard, gözler ve kalp gözleri O’nu idrak etmemiti.

Binaenaleyh Allah Alî, yani yüce olmu sonra tenezzül etmitir. Öyle

ki bulunduklar her yerde anna yarar bir tarzda kullaryla beraber

olduu belirtmitir. Bu itibarla kuluna öyle diyecek derecede aa
iner: ‘Hasta oldum, beni ziyaret etmedin; acktm beni doyurmadn,

susadm, bana su vermedin. 5
Allah kullarnn karsnda kendisini

kullar mesabesine yerletirmitir ki, o da bu ilâh ismin hükmüdür.

Allah yaratklarnn korumasnn gereklilii üzerinde olduu için er-

Rakîb’dir. Bu koruma O’na ar gelmez. Kullarna da onlar muraka-

be ederken O’ndan hayâ etmelerini öretmitir. Haya ettiklerinde
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Allah onlar yasaklad yerde bulmaz, emrettii yerde bulur. Allah

dua edene icabet eder; bunun nedeni kendilerine yaknl ve kullar-

nn duasm duymasdr. Nitekim kendinden söz ederken 'Kullarm beni

sana sorarlar, ben onlara yaknm, dua edenin duasn kabul ederim
’309

buyurarak kendisini konuan diye nitelemitir, çünkü icabet eden

konuur; bu balamda konuma ‘efendim’ demektir.

Allah her eyi kuatan rahmetini yaymas itibaryla ikram geni

olan el-Vasi’dir. Bu rahmet yaratlmtr ve onunla her eye merhamet

etmi, kullarna kar olan gazabm izale etmitir. ‘Benim Töhmetim her

eyi kuatmtr ’310
ayetiyle ‘Her ey helak olacaktr, vechi müstesna

’311

ayetlerinde düünen kimseler için garip srlar vardr. Allah her eyi

menziline yerletirmesi bakmndan el-Hakim’dir. O her eyi yerli

yerine yerletirmitir. ‘Kime hikmet verildiyse, ona çok iyilik verilmi-

tir .’312 Kendinden haber verirken de bütün hayrn elinde olduunu

söylemitir. Hz. Peygamber ‘Bütün hayr (iyilik) senin ellerindedir’,

deyip geride hiçbir ey brakmam, ardndan ‘kötülük sana ulaamaz’

demitir.

Allah el-Vedûd’dur. el-Vedûd kullarndaki sevgisi sabit olan de-

mektir. Onlarn günahlar Hakkn ezeli sevgisine tesir edemez, çünkü

bu sevgi onlara ezeli kaza’nm ve kaderin hükmüyle ulamtr; yoksa

onlar uzaklatrmak ve kovmak üzere kendilerine ulamamtr. 'Allah

senin geçmi ve gelecek günahlarm balasn diye ...’
313 Burada mafiret

Allah’n sevdikleri adna öne geçmitir. O erefle nitelenen her eye

kar üstünlük sahibi olmas bakmndan el-Mccid’dir. Âlemin deeri

ve erefi Allah tarafndan yaratlp O’na nispet edilmesine baldr.

Demek ki âlemin deeri kendinden kaynaklanmaz; deerli olan, ger-

çekte, zat gerei deerli olandr ve o da ancak -genelde ve özelde-

Allah’tr. Allah el-Bais’dir. el-Bais genel ve özel anlama sahiptir: Genel

anlam mümkünlerin yokluktan varla gönderilmesi demektir. Bu

göndermenin farkna ancak ‘mümkünlerin sabit hakikaderi vardr’

diyenler varabilir. Bununla birlikte bu görüü kabul edenler de iarer

ettiimiz hususu fark etmeyebilir. Varlk Hakkn kendisi olunca, onla-

r ancak el-Bais ismiyle göndermitir. Bunun yan sra özel anlamda
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göndermek, hallerde ortaya çkabilir. Misal olarak peygamberlerin

gönderilmesini verebiliriz. Ayrca uyku ve ölüm vaktinde dünya haya-

tndan berzah âlemine, oradan kyamete gönderilirler. Âlemde hal

veya varlklarda gerçekleen her tür gönderme, el-Bais isminden orta-

ya çkar. Bu yönüyle el-Bais Hakkn kullarna bildirdii isimlerin ara-

snda en srl olanlarndan biridir.

Allah e-ehid’dir. Yani kendisinden baka ilah olmadna ahit-

lik edendir. Bunun yan sra kullarnn iyilik ve mutluluunun bulun-

duu ileri görendir. Onlar, Allah’a ve peygamberine itaat edip güzel

ahlaka uygun davranarak bu saadete ererler. Bununla birlikte Allah

onlarn iledikleri günahlar, hatalar ve kötü ahlaklar görendir. Bu

sayede onlara kerem ve ihsanm gösterir, onlar balar, affeder. En

sonunda kullar Allah’n katnda merhamete mazhar olurlar ve onun

kapsayclna dâhil olurlar, çünkü onlar da rahmetin kaplad eya

kapsamndadrlar. Binaenaleyh ‘muhalefet’ diye isimlendirilen bu

eyleri Allah yokluktan varha ancak rahmetiyle çkarmtr. Öyleyse

eya rahmetten yaratlm, onlarn bulunduu mahal ise onlarn varlk

sebebi olmutur, çünkü günah kendi bana var olamaz, ancak günah

ileyende var olabilir. Kukusuz günahlarn da rahmetten var oldukla-

rn ve yaratclarnn hamdini tespih ettiklerini örenmi oldun! Bu

itibarla günahlar kendisinde bulunup da ortaya çktklar yer ve kii

adna istifarda bulunurlar; çünkü onlar Hak varlkta kendi balarna

bulunamayacaklarn bilirler. O Hakkn varl ‘Bâtln önünden veya

ardndan giremedii
’314

eydir. ‘Önünden’ ifadesi ‘iki elimle yarattm’

ayetine atf yaparken, ‘ardndan’ ise Hz. Pcygambcr’in ‘Allah'n ardn-

da bir gaye yoktur’ hadisine atf yapar. Bu hadiste Hz. Peygamber

arka yönü Allah’a nispet etmitir. Bu anlamda ‘arka’ yokluktan mey-

dana gelmeyen veya kendisinden sonra yokluk gelmeyen varlk de-

mektir. Yaratlm olan ise öyle deildir; yaratlm, bir yokluktan

meydana geldii kadar onun ardndan da farknda olunmayacak ekil- >

de yokluk meydana gelir. Çünkü varlk ve yaratma kesilmez. O halde

âlemde ancak -dünya ve ahirette bir sona ve kesintiye uramakszn-
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varlk ve müahede vardr. Bu sayede varlklar ortaya çkar ve görülür-

ler.

Allah el-VekiPdir. O kullarn maslahatlarm gözetsin diye vekil

edindii kimse demektir. Kullarn maslahatlarm gözetmenin bir yönü

ise onlara belirli bir ölçüde sadaka vermeyi emretmi olmaktr. Allah

kullarn kendisini vekil edinmelerinden sonra halife olarak atamtr.

Mallar bir ekilde O’na ait iken insanlar o mallarda halife klmtr.

Bu durumda mallar bir açdan da kullara aittir. Onlar ise mallar göze-

tirken Allah’ vekil atamlardr. Binaenaleyh mallar menfaatleri bak-

mndan kendilerine aitken hamdini tespih etmeleri bakmndan da

Allah’a aittirler. Kim tespihi dikkate alrsa, ‘Allah âlemi kendisine

ibadet etsin diye yaratmtr’ der; kim menfaati dikkate alrsa ‘Allah

âlemi birbirlerine menfaat versin ve fayda salasnlar diye yaratmtr’

der. Bu konuda ilk fayda, yaratmadr. Allah bir yeri ancak bir yerde

var olabilecek varlklarn kendisinde bulunup o yerden faydalanmalar

için yaratmtr. Kendi bana var olmayan arazlar ise arazlarn kendi-

sinde bulunmasna muhtaç cevherin menfaati için yaratmtr. Bu

cevher arazlardan yoksun kalamaz. O halde cevher-arazlardan her

birisinin yaratl bir açdan ötekine baldr. Bu itibarla ortada ger-

çeklemesi imkânsz saylacak bir devir/totoloji yoktur.

Allah el-Kavi ve el-Metin’dir. Bü isim baz mümkünlerde, hatta

bütün mümkünlerde bulunan izzete kar kuvvet sahibi olmak demek-

tir. Mümkünlerdeki bu izzet, ztlar kabul etmemek demektir. lahi

kuvvetin bir tezahürü ise hayal âlemini yaratm olmasdr. Ztlar

birletirmek, hayal âleminde ortaya çkar, çünkü duyu ve aklda iki

zdd birletirmek mümkün deilken hayalde böyle bir durum imkân-

sz saylamaz. O halde ei-Kavi’nin otoritesi ve kuvveti ancak hayal

gücünün yaratlnda ortaya çkm, hayal âleminde görünmütür.

Hayal âlemi (zdar kendinde toplayan) Hakka delil olmak bakmn-

dan en tam ve yakn delildir: Hak ‘el-Evvel, el-Ahir, ez-Zahir ve el-

Bâttn’dr .

315 Ebu Said el-Harraz’a ‘Allah' neyle bildin?’ diye sorulunca,

‘iki ztt birletirmesi özelliiyle bildim’ demi, sonra bu ayeti oku-

mutur. Bu nispeder ayn hakikate sahip deillerdir, aksi halde onda
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bir fayda olmazd. Bu itibarla nispeder inkâr edilemez: Bir ahsn

birçok nispeti olabilir ve söz gelii baba, oul, amca, day vb. nispetle-

re sahip olabilir; hâlbuki o kendisidir, bakas deildir! O halde ger-

çekte (ilâh) sureti haiz olan ey, hayaldir. Bu durum kimsenin inkâr

edemeyecei bir vakadr. Herkes kendinde bunu bulur, uykusunda

görür; herkes varl imkânsz bir eyi mevcut olarak görebilir. Ken-

dinden bunlar görünce ‘Hiç kukusuz Allah rzik veren, metanet ve kuv-

vet sahibidir'
316

ayetinin farkna varrsn.

Allah cl-Veli'dir; el-Veli kendisine yardm edene yardm eden

demektir. Bu itibarla Allah’n yardm bir ödüllendirmedir. O’na iman

eden kii, hiç kukusuz, O’na yardm etmi demektir. Mümin Allah’n

yardmn ‘zorunluluk’ yoluyla elde eder, çünkü Allah ‘Müminlere yar-

dm üzerimize bir haktr'
317

buyurur. Bu hak rahmetin O’nun üzerine

zorunlu olmasna benzer. Allah ‘Rabbiniz kendisine rahmeti yazmtr,

kim bilmeden kötülük yapar, ve sonra da tövbe eder ve durumunu düzeltir-

se

-

’
318

buyurur. Rahmetin genilii ne kadar çoktur. Öyleyse Allah’n

yardm vücub (zorunluluk) rahmetine benzerken (her eyi kuatan)

geni-ihsan rahmetinden ayrdr. Allah’n bize bildirmi olduu husus-

larda arta balanmayan bir yardm görmedik. lahi yardm ya imanla

veya ‘Allah’a yardm ederseniz, o da size yardm eder'
319

ayetindeki gibi

artl zikredilmitir. Belirli vakiderde müriklerin müminlere galip

gelmesi hakknda burada ilâh bir sr vardr ki düünürsen -Allah’n

izniyle- örenirsin. Bu ayetler inanalm diye gelmitir. Bununla birlik-

te iman sahibinde güçlendiinde, zayf olana göre yardm gerçekleir;

terazi ise bunu izhar eder.

Bu sözüm ‘Bâtla iman edenler...'
320

ayetine dayanr. Ayette Allah

onlar ‘mümin’ diye isimlendirmitir. Onlarm bâtla iman etmi olma-

lar, ‘bâtl’ olmak bakmndan ona iman etmek deildir. Onlar bâtla

hakikat ehlinin hakikate inandklar gibi iman etmilerdir. Ayette iman

onlara nispet edilmi, gerçekte inandklar ey inandklar surette ve

tarzda olmamtr. Allah onlarm inand eyi -onlarn zanlar bak-

mndan deil- gerçekteki durumuna nispetle bizim için ‘bâtl’ diye

adlandrmtr.
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Allah el-Hamid’dir; el-Hamid öven herkesin diliyle ve O’nun

kendi {kendini övmesiyle) övülenin Hak olmas demektir. Ayn za-

manda Allah kendisini övmesi ve övülmesi bakmndan da övülendir.

Bütün övdüü sonuçlan O’na döner. Allah el-Muhsi’dir. Yani harfleri

ve varlklar sayca sayandr. Sonluluk ancak var olanlarda olabilir ve

bu sayede onlar saylr hale gelir. Bu eylik, ‘varlk eylii’ demektir.

Ayette ‘Her eyi sayca sayd’
321

denilir. Allah el-Mübdi’dir; el-Mübdi

yaratlm olanlar ikinci mertebede yaratan ve yaratllarn balatan

demektir. Bu itibarla âlemde ortaya çkan her ey Allah tarafndan bu

ikinci mertebede yaratlmtr ve üçüncü bir mertebe yoktur. kinci

mertebe sonra gelen mertebe anlamnda el-Âhir iken birincisi Hakkn

mertebesidir. Allah el-Evvel, yaratlm olan varl itibaryla hiçbir

zaman evvel olamaz; onun mertebesi ahir’dir (sonra gelen, ikinci).

Hak bu mertebede onunla beraberdir, çünkü Allah bulunduklar her

yerde âlemle beraberdir. Hiç kukusuz Hak (ve âlem) ‘Ahir’ diye isim-

lendirilmitir, bunu bilmelisin!

Allah el-Muid’dir. Allah yaratc, fail ve amel edici olmas itibary-

la fiili yenileyendir (iade eden). Allah bir eyi yaratp onu tamamlad-

nda baka bir eyi yaratmaya geçer, çünkü âlemde tekrarlanan bir

ey yoktur: Her ey meydana gelen benzerlerden oluur. Her ey
yeniden yaratlan eyler ve var olan varlklardr. Allah el-Muhyi’dir.

Allah sabit her hakikate varlk vererek hayat kazandrr. Onlarn özel-

lii yaratmaya kabiliyedi olmaktr. Allah var olurken o eyi yaratr, el-

Mumit’tir. Allah yarattn var olma zamanndan sonra gelen ikinci

zamanda öldürür. Onun varl bundan çok deildir. Bir eyin varlk

halinden sonra varlktan ayrlp (baka bir âleme) intikal etmesi,

‘ölüm’ diye isimlendirilir. Bazen varlk .önceki sübûttaki hükmüne

döner, artk fari kalmakszn onun tekrar var olmas imkânszdr.

Nihayet olmad için fari de kalamazlar.

Bu bölümü yazarken evin duvarlarndan birisinden bir beyit

okunduunu iittim. Kimin okuduunu görmüyordum, fakat sesini

duyuyor, kime hitap ettiini de bilmiyordum:
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Tavsiyemi dinle, ho birisin sen!

Yerletiin evirt nedeniyle kazançlsn

Sen öyle birisin ki

Nasihatleri kabul edersin

Evinyaknnda biri nida etti

Bir sayha duyuldu orada

Seni ona davet etmiti ~ .

Yüz çevirme, icabet et

Sana bir elçi geldi

En güzel hediyeleri getirdi

Rabbue kavumakla ilgili

Bütün maslahat zaten ondadr

O Allah’ görmeye nispetle yaknken bize nispetle uzaktr. Böyle

bir duruma misal olarak miraçlar hakknda söylemi olduu 'Onlar

uzak görürsün ve yakn görürsün
5322

ayetini verebiliriz. Allah kendisi

nedeniyle el-Hayy’dr. Bu isim sayesinde ancak hayat sahibi birisinde

bulunmas mümkün olan vasflar ve nispetler sahih ve anlaml olabilir.

O el-Kayyum’dur; el-Kayyum kazand her i karlnda her nefsin

üzerinde kaimdir. Allah el-Vâcid’dir; cl-Vâcid (bulan) talep ettiini

hakk nedeniyle talep eden demektir. Bu itibarla kaçan kiiyi yitirme-

dii gibi O’nu bilmek isteyen de kendisine ulaamaz. Allah ilahlg

itibaryla el-Vahid’dir. O’ndan baka ilah yoktur. Allah es-Samed’dir:

Bütün ilerde O’na dönülür ve bu nedenle Allah’ vekil edindik. Allah

el-Kâdir’dir. O’nun kudreti kudretinin kendilerinde ortaya çkmasn

irade ettii kabiliyedere nüfuz eder. Allah ellerimizle yaptmz ilere

kar cl-Muktcdir’dir. ktidar Allah’a aitken amel bizim ellerimizden

çkar. Bu itibarla âlemdeki her elin bir ameli vardr. Demek ki her el

Allah’n elidir, çünkü iktidar, sadece O’na aittir. Allah kendisi nede-

niyle el-Kâdir, bizim vesilemizle el-Muktedir’dir. Allah el-Mukaddim

ve el-Muahhir’dir. O dilediini öne alrken dilediini dilediinin ard-
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na brakr. Allah el-Evvel ve el-Ahir’dir. Bu isimler vücub (zorunlu-

luk) ile ve bütün iin O’na dönmesiyle ilgilidir. Allah ez-Zahir ve el-

Bâtn’dr: O kendisi nedeniyle zuhur edendir ve her zaman zuhur

edicidir; ayn zamanda yaratklarndan bamdr ve sürekli bâtn kalc-

dr. Bu nedenle de bilinmez. Allah kullarna dönük ihsan ve onlara

vermi olduu nimetleri nedeniyle el-Berr’dir. O kendisine dönsünler

ve tövbelerine karlk sevap vermek üzere kullarna döndüü için et-

Tevvab’dr. Allah dünya hayatnda temizlemek amacyla cezalan uygu-

lamakla günah ileyenlerden intikam alan el-Muntakim’dr; kalan

ksm ahirette aclarla temizler. Bütün bunlar herkesin farkna varma-

d intikam ve gizli cezadr. Öyle ki annenin bebei emzirmesiyle

çektii ac da bu ksma girer. Allah el-Afuvv’dür. Çünkü vermeler

azlk ve çoklukta derece derecedir. Verme türleri azlk ve çokluk k-

smlaryla birbirinden farkldr ve bu ismin hepsini içermesi gerekir.

el-Afivv ismi de el-Celil ismi gibi zt anlaml (deerli ve deersizi, ya

da azlk ve çokluu amil) isimlerden birisidir. Allah er-Raûftur. O
kullarnda ortaya çkan iyilik ve daha iyiyi yaratmas bakmndan er-

Raûfdur. er-Raûf ters anlaml isimlerdendir ve efkatin bir türüdür.

Allah el-Vali’dir. Yani kendisine yönelen herkesi kendisi nedeniyle

himaye edendir. Bu itibarla Allah ayan- sabite’ye yönelmi ve onlar-

daki tesiri yaratma olmutur. Buna mukabil var olanlara yönelmi ve

onlarn bir ksmn öne alm, diledii bir ksmn ise geride brakm,

hüküm vermi, adil olmu, vermi ve ihsan etmitir. Allah yeryüzünde

büyüklük taslayp hakk olmayan bir eye sahip olduunu iddia eden-

lere kar el-Müteali
5

dir. Allah adalete göre vermek anlamnda el-

Muksit’tir. Bu durum ‘indirdiimiz her eyi belli bir ölçüyle indiririz?
323

ayetinde ifade edilir ki, kastedilen ölçülülük demektir. Allah el-

Cami’dir. Kastedüen Allah’n varlyla bütün varlklar kendisinde

toplamasdr. Allah âlemlerden onlarn vastasyla müstani kalan el-

Gani’dir. Allah el-Muni’dir. Bunun anlam, müstanilik özelliinin

kendisine kazandrd bir durumdur. Bu ismin gereiyle Allah’n

alem hakkmdaki bilgisi bilinene (malum) tabidir ve kendinden bir

eyi ona vermi deildir. Binaenaleyh Allah o eye tesire gerek duy-

mayacak ekilde müstanidir, çünkü söz konusu eyde ancak (lâhî
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ilimde) bulunduu durumun meydana geleceini bilir. Allah el-

Bedi’dir. Bu isimle Allah sürekli yaratc ve örneksiz var edendir.

Çünkü Allah misaller var ederken ayn zamanda öncesinde misalleri

olmayanlar da var edendir. Bu itibarla bir açdan misalin misalden

ayrlmas gerekir. Allah bu yönden el-Bedi’dir.

Allah maksada uygun olan ve olmayan ileri yaratmas bakmn-

dan ez-Zârr ve en-Nafi’dir. Âlemde ortaya çkan varlklar ile fiillerin

kendilerine nispetinin yol açt karanl izale etmesi itibaryla en-

Nur’dur; kendisini bilenlere gerçei olduu hal üzere göstermesi iti-

baryla el-Hâdi’dir. Tutmu olduu bir eyi salvermesinin mümkün

olmas nedeniyle el-Mani’dir. Allah söz konusu eyi ancak yaratklar

hakkmdaki bilgisinin iktiza ettii bir hikmede tutmutur. Yokluu

kabul etmemesi itibaryla el-Baki’dir; hâlbuki var olanlar var olduktan

sonra yok olurlar. Allah sürekli varlk sahibiyken ayn zamanda sürekli

yaratcdr. Bilhassa berzah âlemine intikalden sonra ardndan gittii-

miz için el-Varis’tir. Kullarm doru yola ulatrmas bakmndan er-

Reid’dir. Allah her canlnn perçeminden tutmuken kendisinin do-

ru yolda olduunu insanlara bildirmitir. Demek ki sadece o doru

yol üzerinde bulunanlar vardr (herkes o doru yoldadr) ve istikamet

'de rahmete erer. Binaenaleyh Allah her canlnn perçeminden tutma-

sndan daha çok ve daha büyük bir nimeti kullarna vermemitir. Var

olan her ey, O’nun sayesinde doru yol üzerinde yürümektedir.

Allah
‘

Allah’a ve peygamberine eziyet edenler...’
32*

ayetinde belirti-

len eziyetlere kar es-Sabûr’dur. O’nun gücü yetmesine ramen kulla-

rn hemen cezalandrmam, cezay tehir etmitir. Bunun nedeni,

kendilerinden intikam almakla söz konusu ac ve ezay bizim kaldrma

ihtimalimizdir. Allah da buna kar bizi över. Zaten es-Sabûr diye

nitelenmiken, bu durumu bize bildirmesinin nedeni, eza ve sknty
O’ndan giderip ortadan kaldrmamz irade etmesidir.

Bu bölümde ‘mertebelerin mertebesi’ olan genel ksmn içerdii

baz konular ifade etmi olduk. Bu bölüm isimler bölümüydü. Za-

mirler hakknda genel bir hüküm vermekle yetineceiz: Hz. Peygam-

berin Allah’tan aktard veya Allah’n kitabnda geçen zamirlerde
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kssaya ve zamire bakp zikredilen kssadaki durumun gereine göre

zamir hakknda hüküm veririz. Ona bir ey eklemeyiz ve çkartmayz.

Bu konu geni bir bölümken biz ise daha önce de söylediimiz

üzere snrladk. ‘Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr

Oruz üçüncü sifr sona ermitir.





OTUZ DÖRDÜNCÜ
SFR





Rahman ve Rahim Allah'n Adyla

BE YÜZ ELL DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeitli Menzillerden Hakikatlerin ve Srlarn Bilinmesi

Yaratklar içinde Allah’n bir korkutucusu var

Onlara öretir bir müjdeci olduunu

Öyle bir kandildir ki o

Akllarmz hayrete düürür durur

Her asrda bir adamcazdr onun vekili

Onun nefesleriyle asrlar akar durur

Varlkta tek bir kiidir o

Birdir, bilendir, basiretlidir bir de

Ey tek olan ve an yüce Rab!

Varlklar içinde bir benzerin yok

O’nun nurlar yalnz bizimle zuhur eder

Zira bize aittir zuhur

Biz her ey için bir tecelligahz

ler, O’nun varlnda zuhur eder

Allah ruhu’l-lcuds vastasyla bize ve sana yardm etsin, bilmelisin

ki: Kitabn en deerli bölümlerinden birini tekil eden bu bölüm,

güçlü nurlann türlerini, parlayan imekleri, hakim halleri, derin ma-

kamlar, ledünnî marifederi, ilâh ilimleri, müahede edilen menzilleri,

en mukaddes ilikileri, nerice veren zikirleri, ho konumalar, ruhanî

nefesleri, rav’ kaynakl kabulleri ve kefin verip de mutlak Hakkn

ahitiik ettii her eyi içerir. Bu itibarla bölüm, kitapla ilgili tüm hu-
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suslar içerir. Onlar dikkat çekilmesi gereken ve birinci bölümden

sral olarak son ksma kadar devam edecek konulardr.

Bunlardan birisi imam mübîn (apaçk imam) srr ile birinci bö-

lümle ilgili hususlardr.

Hiç kukusuz imam açk ve mûbindir

leri ve kurallar kullara açklayan eriattr

eriat onlarm hakkndadr ve örenirsin onu

Bir ksm da tevhide mahsus konulardr

Imam- mübîn doru sözlü olan demektir. O bilginin ihata ettii

her eyin tecelligâhdr. Nicelik ve nitelikte ekillenen arazlar kendisi-

ne yerleir, iradeleri ve gayeleri meydana getirir, hasta idrak araçlar

kendisinden etkilenir. mam- mübîn susturucu nur olduu kadar

cevherlerin cevheridir; âlemdeki izafederin kendisine dayanmasn ve

varlklarn istinadn kabul ettii gibi hikemi konumlar ve mekânlar

da kabul eder. Mertebesi yüksek iken var oluu çoktur. Banda ate

bulunan bir âlem iken basiret sahipleri için de ibrettir. Yazlan her eyi

yazdrrken bununla beraber yine de zorba deildir. Ancak tad
eye göre bir varla sahipken ancak kabul ettii eye göre tafsil eder.

O bilinen ve bilinmeyen, mufassal ve mücmel her eyi sayandr. Her

suretin kendisinde ayn bulunurken onun her surette oluu ve kevni

bulunur. Yardm eder ve yardm alr, saylr ve sayar. Biz kendisinden

zuhur ettiimiz gibi bize yasaklanan ve emredilen de ancak odur.

Baka bir konu ise ikinci bölümle ilgili olan ve harfe yerletirilmi

zarfm srrdr. Zarf bir kap iken harf (anlamn kendisinde bulunduu)

döektir. Harflerin sureti deiirken sureti de hüküm verir. O manala-

rn manas, ekillerin ve yaplarn farkllna göre (anlamlar) izhar

edici olandr. Allah onun varln ihata ederken Hakk müahededen

uzaktr. Menzilleri snrldr .ve eserleri görülür. Kelimeleri snrl,

ayetleri nazarn yöneldii eylerdir. Beyann kilitlerini verir, açklar,

ifade eder. Nesir, de nazm da kendisinden meydana gelir. Emir ondan

olduu gibi hüküm de ondan meydana gelir. Halk ve Hak ondadr,
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adalet ve zulüm, lafz ve rakam -vehim deil- tevehhüm ondadr.

Onun ancak kendinden varl olabilir. Dikkatli ol! Kulaklara derunun

gizledii eyleri açklar, kukusuz ve tereddütsüz ekilde bilinmeyeni

söyler. man ve müahede onu görür. ‘Saygn sahifeler, temiz ve yüksel-

tilmi saygn yazclarn elindedir’
325

diye ifade edilen odur. mamn
oludur, daha dorusu kemalin ve tamlgn sahibi olan babasdr.

Açklanrsa gider, veciz braklrsa aciz brakr, böylece söz söylemek

sahih olur. Sözü ve ifadesi çoktur. ekilleri ve miraçlar birbirinden

farkldr. Onun eserleri ve yollar nerede ile neredenin (ilikisi gibi)

aratrana gizli kalr. Gidendir ve kalandr. Hayali yurt edinmi, kitap

onun döei olmu, dile temas eder. En yüce tenzihin srr buradan

ortaya çkar, Bu konu üçüncü bölümle ilgilidir.

Tenzihten uzak haldik

Gördük ki tenzih tebihe delilmi

Dedik ki Hakkn bizden olan pay bu

Tek ve Bir’in bilgisi söyler bunu

Tenzili münezzehin snrlanmas demekken tebih ise tebih edi-

len varln ikilenmesi demektir. Dostum! Kimi tenzih ve tebih etti-

ini iyice düün, dikkatli ol! Böyle bir durumda tenzihçi doru yoldan

ayrlm mdr, yoksa bilgisi hakknda karanlklarda mdr? Yoksa

tenzihçi bilgisinden kaynaklanan bir gölgelik içinde sabit bir iyilikte

mi bulunur ve doru mu söylemektedir? Tenzihçi (soyutlamak anla-

mnda) boaltrken, tebihçi süsler ve niteler. Bunlarn arasnda bulu-

nan ne boaltr, ne süsler; aksine öyle der: ‘O zuhur edenin ve bâtn

kalann ayn olduu gibi dolunay gibi ortaya çkann ve gizlenenin

ayndr.’ Bu yönüyle (varlk) ay ve güne iken O’nun karsnda âlem

nefs karsndaki beden gibidir. Sadece cem’ vardr ve varlkta bir

parçalanma söz konusu deildir! Hakikat böyle olmasayd, var olan

bir ey bulunmazd; hâlbuki varlk vardr ve hatta o varln (kendisi-

dir; mevcuttur, hatta vücûddur). Varln hükmü de müahede edilir,

daha dorusu uhudun kendisidir. (Allah ile âlem arasndaki) nispet-

ler sayesinde nesep ve ba sahih olmutur. Sebebin yaratcs, yani
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müsebbib olmasayd, sebebin hükmü ortaya çkmazd. öyle diyebilir-

sin: ‘O'nun benzeri bir ey yoktur.’ Böyleyken gölge ve onun izi sili-

nir. Buna mukabil gölge nassn ifadesiyle uzam ve ortaya çkmtr.

Bu durumda derinden aratrman ve incelemen gerekir.

Bunlardan birisi de dördüncü bölümden, latif balangcn srr ve

konuyla ilgili gelen bildirimler bahsidir: Alem bir alamettir de kimden

var olmutur? Âlem gizli kalan bir hakikate alamettir. Baka bir ifa-

deyle âlem gizli olup d varln (kevn) izhar edecei hakikate ala-

mettir. Biz zuhur etmi iaretler, dairevî mekânlar gördük. Daha önce

orada yerleen vard. Ona ‘Ardnda ne var, ey Isam?’ diye sorduk,

öyle dedi: ‘Balanlan bir ey vardr.’ öyle dedim: ‘Allah ve O'nun

ipi, bir de kimsenin bilemeyecei bir eyden bakas yoktur.’ öyle

dedi: ‘Kesifler olmasayd, latifler bilinmezdi. Eserleri olmasayd kla-

r ortaya çkmazd. Kimin atei sönerse, onun zayflar. Kutsiyet

mertebesi ona aittir. Duyu kendisini izhar eder. Duyu eserini görme-

seydi, latif bilinmezdi. Nefs sadece -ar yaknlk nedeniyle- körlüü

haber verir. Duyular da kendisini müahede edemez. Onlar kuruntu

ve vesveseleri idrak edemeyecek ekilde sardrlar; dilsizdirler, konu-

amazlar, yabancdrlar, ifade edemezler.

Latif latiften yayld ve ona benzedi

Farkllk kendisinden çkt, sonra onu cezalandrd

Latiften kendisine haklar yöneldi

Her eyi bilen kad için onu çard ve sorgulad

Bilgili bir ekilde nida etti ona; bu bir karlk

Amil olan uzak cins ve arkadandan

Niday duyan sevap kazansn ve dönsün diye

Anlar ki yaklarsa kendisine

ki eliyle bütün iyilikleri elde eder

Bunun için elçileri kulland ve kâtipleri
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Allah esma-i hüsna, yani güzel isimlerinde el-Latiftir. Yukar ve

aa melekler topluluu bu isimlerle zuhur etmi, birbirlerine komu
olduklarnda sohbet etmiler, çoaldklarnda gece sohbeti yapm,

baz hakikatler üzerinde kendilerini görmülerdir. Ö hakikatlerin yol-

lar olmad kadar göklerinde de gedikler bulunmuyordu. Bununla

beraber melekler, inerler ve yükselirler! Onlar her çeit bitkinin yeti-

tii topra, yani yeryüzünü talep etmiler, (ürün ve netice çkartma-

daki) anahtarn nikâhta ve birlemede olduunu söylemilerdir. Bu

itibarla nikâhta üç eyin bulunmas gereklidir. Veli ve bu hüküm ve

uygulamaya iki güvenilir ahit! Bilgili öyle demi: ‘Rahman ve Ra-

him Allah'n adyla’ demek lazm! Dostum! Bu ifade (evlilik ilikisini

meru klan) iki ahit ve veli demektir. Bunlar, delillerin düzenlenme-

sinin balangc olmu, daha sonra saptrc kukular ortaya çkmtr.

Bunlardan birisi de beinci bölümden, kendisini (âlemdeki ile-

rin) illeti sayan kimse için, ‘ol’ srr ve besmelenin srrdr. Görüü esas

alnanlardan biri olmasa bile Hallac- Mansur öyle der: ‘Senin besme-

le çekmen, Allah’n ‘ol’ demesi mesabesindedir. Besmele çekerek tek-

vini, yani i yapabilme (gücünü) O’ndan almalsn! Hz. Peygamber

gibi kimin sadr güçlenir, ar daire haline gelir, zemini döee dönü-

ürse, o kii besmele çekmeksizin sadece ‘ol’ der, ‘ol’ dedii ey mey-

dana gelir, baka bir dua okumaz! Kim zevk ederse, daralr: ‘Topuk

topua kartnda, dönülecek olan rabbindir.’ Bütün iler O’na dö-

ner, zaten her ey O’ndan sudur etmitir.

Besmele çekme, ‘ol’ de sadece

Hakkn dedii gibi; olur ve meydana gelir

Bizim dönüümüz O’nadr

Bize deil! ‘OV, olursun

Bunlardan birisi de altnc bölümden ruhun srr ve onun Yuh’a,

yani günee benzetilmesi bahsidir.
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Ruh malum olduu üzere emir âleminden

Muhkem zikirde bana söylendii üzere

Rabbim bu kadarm bana bildirdi

O’nun bildirmesi benim deerimi de gösterir

Cisimler arz nefisler sayesinde aydnland kadar yeryüzü de gü-

nein klaryla aydnlanr. Burada kelimeyi tekil getirmedik (ve nefis-

lerin arz dedik), çünkü onlar, ancak kendilerinde bulunan var oluun

nuruyla ve yla aydnlanrlar. Bununla birlikte hepsinin asl birdir

ve bu nedenle Bir’den sudur edenler O’na ilave bir ey katmazlar. Bir

‘yerleen’ gibi kendisini mekânlara indirdiinde, mekânlar O’nu ço-

altmtr. Binaenaleyh hakikatin ince balar vardr ki, o balar ‘yara-

tlmlar’ diye ifade edilir.

Bunlardan birisi de vedinci bölümden nicelik, nitelik ve onlara

mahsus hükümler bahsidir.

Nicelik ve nitelik meçhulken bilinmi

Bana niçin onlarla geldini anlam olmalsn

Nicelik ve nitelik bize u bilgiyi ulatrr:

O’nun bizde hükmü vardr, bu ikisiyle bakmalsn O’na

O el-Kavi ismi itibaryla beyt-i mamur iken istiva eyleminin üze-

rinde gerçekletii yer, zuhur mahalli, nur ile aydnlanan, Hakkn

kelimesi, doruluk otura, inceliklerin kayna, uyumlarn mazhar,

bereketlerin mahalli, hareket ve durularn belirleyicisidir. Miktarlar

ve ölçüler onunla bilindii gibi insan ve cin ona göre isimlendirilmi-

tir. isimlerden kendisine ait olan el-Metin ismidir. O apaçk orta-

ya çkartandr. Iktaki hükmü bölmek eklinde ortaya çkar. Varly-

la gölgeler ve karanlk ortaya çkar. Hükmün kaynaklar ondan doar.

Cevamiü’l-kelim ondan çkar. Nasihatlerin iaretlerini ve maslahatlarn

hâzinelerini içerir. ahadet latiflii, gayb ise kcsifliidir. Gayreti ne-

deniyle gizlenir ve hiç kimse kendisini göremez. Bütün hallerde hal-

den hale girer, zat gerei bütün amellerde tasarruf edebilendir.
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Bunlardan birisi de sekizinci bölümden bedenlerin srr bahsidir.

Ruhun gözler için bedenlenmesi bir tahayyül

Orada durma! saptrcdr zaten

Delil bunu ortaya koymu

Cebrail vahyin ruhunu indirdiinde

Berzah özü gerei iki ucun mukabiliyken iki gözü olana ayetleri-

nin srlarm gösterir. Bunlar onun gücüne delalet edip keremine ve

dierkâmlna iaret eden ayederdir. Bu itibarla berzah halden hale

giren kalp demek iken her surette halden hale girer. Büyükler ona

itimat ederken küçükler onu tanmaz. Hükümlere nüfuz eder, nicelik

ve nitelikte derin ayak sahibidir. Süratle bakalar. Nitekim arifler

onun halini bilirler. lerin kilitleri dindeyken gururun dayanaklar

ona ular. Kymetli lâhî nispet ve ba ona mahsus iken yaratlma

ait en yüce.mertebe de ona mahsustur. Kesifliinde latifleirken latif-

liinde kesifleir. Akl deliliyle onu eletirirken eriat otoritesiyle onu

dorular ve itidale oturtur. Bütün varlklarda hüküm sahibiyken

hükmünün doruluuna müahede verileri delildir. Cahil ve âlim

onun deerini itiraf ederken hiçbir hakim hükmünü geri çeviremez.

Bunlardan birisi de dokuzuncu bölümden iç içe giren eylerin ve

karmlarn srrdr:

Yakarken atek gibidir, görülen budur

Bu i nedeniyle Efendiye kulluk edilir

Hepsi yakn O’na, hepsi yakndr O’nunla

Hergelen ite hüküm vermek O'nun ii

lk cömert Ba gibidir: Emir verdiinde, direnmitir. Yasa ille ih-

lal eden, yasak koyan kendi snrda durmayandr. Uzlamada ayrlk ve

muhalefet adettir. Seven ile buzedenin kim olduu bilinsin diye

zdd izhar etmitir. Kendini bedbaht edecek ilerde (arzunun) emrine

balanr, saknd haller kendisine yerleir. Böyle biri deersiz ahlaka
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uyar, hidayetle ters düen iler yapar, fakat babo braklmaz. Kor-

kuyla nitelenmesine ramen ilerinde korkuyla hareket etmez. Onlar-

dan biri itaat etmek üzere Rabbine yöneldiinde, daha önce kimsenin

çalmad saadet kapsn çalm olur. Böyle birinin görme gücü ve

duyma gücü Hak’tr. Kendi duyarsa kulak verir; ona duyurulursa

susar.

Bunlardan birisi de onuncu bölümden gizlilik ve zuhurda nurun

srrdr:

Güne nuruyla günei izhar edicidir

O hükmü ate olan bir nur

Amcasnn kardei ibadet eder ona sadece

Kalpte eserleri ortaya çkar

Nurlar aydnlk saçnca aydnlk olmu, varlklar birbirinden ay-

rm ve parçalanm, iareder ibareleri ve sözleri gereksiz hale getirir.

Onlarn bir ksm hayrete düürür ve bu nedenle düürmü; bir ksm
ise hüküm vericidir ve hüküm vermitir. Her varln belli bir makam
ve belirlenmi bir snr vardr. Bir ksm remiz, bir ksm mefhumdur.

Onlar nefislerini diledikleri yere yönlendirirler, diledikleri her surete

girerler. Onlar demirciler ve perdedarlardr. Zuhur ve perde onlara

aittir. ‘Bu alacak bir itir.’ Onlar çok tekbir getirirler, divana kuru-

lurlar. En yüce makam oniarndr. Onlarn Allah ile içimizden alimle-

rin arasndaki menzilleri berzahtadr. Onlarn arasndan nesep ve nis-

pet sahipleri, fikir erbabna göre, insanlar arasndan halife olanlardr.

Nazari gücünü hakkyla kullanp da keif ve ibret alnacak balamlar-

da haberin getirdiklerine iman eden biri bu durumu bilir. Akllar salt

kendi delilleri bakmndan öyle bir bilgiyi idrak edemeyecek kadar

acizdir. Bunun nedeni anlay gözündeki körlüktür.

Bunlardan birisi de on birinci bölümden nikâhla gerçekleen

açlmann ve balangcn srrdr:
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Üzerinde bir kilit var
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Bir açdan güvey benim

Bir açdan da gelin

Söyleyenin sözü dinleyende nikâhtr. Bu itibarla söylenen dinle-

yenden meydana gelenin ayndr. Bu durumda lambann görünmesi

gibi ortaya çkar. Teveccüh sözün sebebi olduu gibi zuhur eden

mahalde belirlenmi yaratln sebebidir. Bu yaratmann gayesi bâtn

olann zuhur edene yerlemesidir. Bu nikâh mana ile duyu, bileik

olan varlk ile nefs arasmda gerçekleen nikâhtr. Bu sayede kesif ve

latif olan bir araya gelir, temyiz ve tarif gerçekleir. Manalarn terkibi

harflerin terkibinden farkl olsa bile, bu durum marifet ile maruf, yani

bilinenin farkllna benzer. Sonra nikâh ii, balangç ve açl ma-

kamndan ruhlar makamna, yüce menzillerden tabiattaki nikâhtan

ortaya çkan mertebelere, meleklerin evlerinden meleklerin varl için

feleklerin nikâhna doru iner. Bunun yan sra zamanlarn hareketle-

rinden rükünlerin nikâhna, rükünlerin hareketlerinden en sonuncusu

insan cismi olan türeyenlerin zuhuruna kadar ular. Sonra ahslar ve

bireyler ortaya çkar. Demek ki nikâh (yani yeni bir ürün ortaya ç-

kartmak için birleme) sabit ve yerleik, sürekli ve daimidir.

Bunlardan birisi de on ikinci bolümden döngü ve devir ile divan

üzerinde kurulmann srrdr:

Emirle divan üzerine kurulduk ve istiva ettik

0 bir devir, devir varl kuatr

Bizimle iler döndü, hayrete dütü

O’nun mertebesini elde ettiimizde

Dehr kalbin dönümesidir ve bu nedenle suretten surete girerek

kalp bakalar, türden türe girer. Zamann dönüü olmasayd varlk-

lar ortaya çkmazd. Gece ile gündüz olmasayd, zamanda var olmak

mümkün olmazd. Asllarn hükmü mevsimlerin tekrarlanmasyla
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devam ederken dünyada ve selam yurdunda nimetler böyle ortaya

çkar. erir ve divan dönmütür, bunun nedeni tafsil ve tedbir bilgisi-

nin bütün var olanlar ihata etmesini salamaktr. Böylece Hak zatyla

ileri ve varlklar idare eder, hibelerinden kendilerine uygun olanlar

onlara verir. Çünkü bütün hazineler O’nun katnda ve ellerindedir.

hata etmek ve devir olmasayd, bu durum gerçeklemez, sakin olan

her ey O’nun olmazd. Binaenaleyh ihata edilenin herhangi bir nüfu-

zu yoktur, bunu fark etmelisin! Dönmenin kürede olduunu söyleyen

tii, küreden sonra dönmekten çekinmitir. Dönmekten ancak (felek-

lerin) hareketi hakknda bilgisi olmayan kimse söz eder. Böyle biri

iin ardnda bir imam olduunu da bilmez. Gerisin geri hareketi ileri

sürmek çelikili bir görütür.

Bunlardan birisi de on üçüncü bölümden ferin srr ve Ar tay-

clarnn srrdr:

Benfer’te varm

Fer ise Ar’ta var

imam olunca ben

Bütün var olanlar benim döeim

Ruhlar ve suretler divanlara, mertebelere ve makamlara uzanm-

lardr. Bunlarn yollar ve ara yollar vardr. Ruhlar ve suretler, melek-

ler ile insanlarn arasnda bulunur. Bu itibarla insan anlamndaki be-

er, yaratlna iki elin temas etmesi nedeniyle böyle isimlendirilmi-

tir. Buna mukabil melekler ise göz ile göz arasnda gidip gelmeleri

nedeniyle böyle isimlendirilmilerdir. Baka bir ifadeyle melekler me-

kânszlktan mekâna, mekândan mekânszla, mekândan baka bir

mekâna, mekânszlktan mekânszla gidip gelirler. Böylece melekler

‘-den’ ile ‘-e’ arasnda bulunurlar. Yüce ve ulvi melekler topluluu

ortaya çkmtr. Ar tayan-tanan, emir ise ayran-ayrla, âlem ise

derece derece olmutur. Fer ise konulmu yatak iken yasaklanmam

mubah olandr; eriat kendisini snrlasa bile tabiat onda hüküm sahi-

bidir. Kendi hakikati olmasayd, snrlamann âlemde hükmü ortaya
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çkmazd. Snrlar kaybolsayd, snrlama da kaybolurdu. Hâlbuki

onlarn yok olmas imkânszdr, çünkü onlarn bekas kemallerinin ta

kendisi demektir. Bu sayede derecelenme mümkün olmu ve ortaya

çkmtr.

Ar üzerinde istiva edenin feri, yani döeidir. Emir O’ndan ç-

kar ve tekrar O’na döner. Fakat geriye doru dönü deildir bu! Bila-

kis emir gittii ekilde gider. Bu itibarla bir biti yeri ve gaye yoktur

ki geriye dönsün! hatasnn bir nihayeti yoktur ki, parçalanma olsun!

Allah’n ardnda bir gaye ve hedef yoktur. Allah gören ve kör için el-

Evvcl’dir. Herkes balangc söylerken sonu ispatta farkllarlar: Bir

ksm bir görüü, bir ksm baka bir görüü söyler ki, bütün bunlar

aktarlmtr.

Bunlardan birisi de on dördüncü bölümden iki nebilik srr ve on-

lara ait hususlardr:

Terii peygamberlik sona erince

Yüce haberler devam eder durur

kinci tür nebilik, herkesi kuatr ve o velilerin nebilerden tevarüs

ettikleri mirastr. lhamlar, nefesler ve üflemeler onlara ait (bilgi kay-

naklardr). Bu itibarla içtihat, sonradan meydana gelen bir eriattr ve

onunla haris, ‘haris’ diye isimlendirildi. çtihat Allah’n seçtii bir

imama mahsus izinli eriat demektir. Miras geride kald sürece gön-

derme ve nebilik sürer. Bu miras mal, infak ederek eksilmez; aksine

sürekli artar. Misal olarak ardndan sabahn gelmedii bir lamba ve

aydnl verebiliriz. Güne sureti bakmndan her ikisinde ortaya

çkar. Bu itibarla güne ay bakmndan k iken zat bakmndan da

aydnlk ve ktr. Her iki hali sayesinde sabah ve akam ortaya çkar.

Güne kendisini kendisiyle gizler. Kamer yani ay ise gündüze ulat-

nda srrn ve açkln sebebi olur. Yaratlm birinin geceleyin gön-

derilmesi, gönderilenin gecesine (iaret eder). O halde varislik nebilii

aya ait bir nebilik iken peygamber ve resulün nebilii günee aittir.
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Bununla birlikte her ikisi nebilikte ortak olmu, ay futüvvet derecesini

elde etmitir.

Güne geceleyin ayda doar

Batar da gözün hiç haberi olmaz

Suretlerde sana verilen surete alr
Gözdekik gibi bir yok

Peygamberlere itaat onlar gönderene itaat demek

Allah peygamberinin bir tesiri yok

Allah derse peygamber söyler, arzusuyla konumaz

Bu nedenle peygambere itaat etmeyen Allah’a asidir

Bunlardan birisi de on beinci bölümden lambann nefeslerle

söndürülmesi bahsidir. Kabul eden edilgenlik mizacna sahip olunca,

nefes, söndürme ve tututurma özelliinde olmutur; söndürürse

öldürür, tututurursa hayat verir ve ihya eder! Binaenaleyh güldüren

ve alatan O’dur ve bu nedenle fiil ve tesir O’na izafe edilirken -

vasflar incelemede insafn bulunmay sebebiyle- kabul edene itimat

edilmez. Yine de ortakln, yardm edicilik özelliindeki asllarda

olduunu anladk. Kendisinden yardm talep edilmez, bilinmeyen-

bilinen iken zevk sahibi de kendisine dayanr. Yaratlmta ve Ka-

dim’de hükmü vardr. Bu hüküm isteyene icabet ederken ortaya çkar

ve ‘kabul eden’ derken kastettiimiz budur. Rahman’m nefesi olma-

sayd, varlklar ortaya çkmazken varlklarn kabiliyeti olmasayd var

olmayla nitelenmez, hiçbir ey var olmazd. Sabah yeli estiinde, ka-

rarm geceyi ortadan kaldrr.

Gece olmasayd gündüz olmazd

.
Ik olmasayd gece kaçmazd

Karanlklar hakikaderi bakmndan deil, var olular itibaryla

kaçar ve kaybolur, çünkü hakikat ortadan kalkmazken halleri bakala-
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r. Gölgelerin akam ve sabah secde etmeleri, bir ükür secdesi oldu-

u kadar ayn zamanda lâhî tuzaktan korunma amac tar.

Bunlardan birisi de on altnc bölümden evtad (direkler) ve

ebdal’in (bedeller) srr ile onlarn dalara benzetilmesinin srrdr.

Ebdal’in ruhlar, yedi felein klarndan meydana gelen meleklerin

varlklardr ve burçlar felei onlar ayrtrmtr. Onlar makamlarda

yükselmekle menzillere inerken inile nitelenirler. Bu nedenle varlk

mutluluk ve kara bahtlhk eklinde onlarn üzerinde taksim edilirken

azletme, görevlendirme, yoksulluk ve yeterlilik onlara mahsustur.

Evtad yoksul ve muhtaçtr. Aym zamanda onlar imkân ve güç sahibi-

dir. Derinlik ve yücelik onlara mahsus olduu kadar bu izzet, ulal-

mazlk ve engelleme gücüyle birlikte bakalamalar ve dönümeleri

kaçnlmazdr. Böylece (ebdal’in kendilerine benzetildii dalar) par-

çaland için yeryüzüne ve zemine katlrlar, feleklerin hareketleri

kendilerinde tesir icra eder. Rical, yani Allah adamlarnn bilgilerinin

en srls, failinin isimlendirilmedii bilgidir. Mesela yeryüzü iddetle

sarsld, dalar atld’ gibi ifadelerdir. Bu ikisi Vaka’nn (kyamet)

gerçeklemesinin delilleridir. Söz konusu vaka ‘gerçekleecei sözü-

nün yalan olmad, alçaltc ve yükseltici’ vakadr. Allah’ bilen için

meydana gelen ilk bilgi O’nun söyledii gerçekleme ve var olmayla

ilgili (emri) duymann bilgisidir. Allah var olmama ‘ol’ diyerek emir

verir. Bu sayede ölçüler terazide ortaya çkar ki, terazi insandr. nsan

Hakkn suretiyle ortaya çkar ve ‘doruluk oturanda, muktedir hü-

kümdarn nezdinde’ misafir olur. Bu itibarla iman olmak bir alamet,

halifelik ise konukluktur. nsan üâhî isimlerin bilgisiyle gökyüzü ve

yerin hükümdarlm elde ederken (Hz. Peygamber’e tahsis edilen)

cevamiü’l-kelim sayesinde hikmederin bilgisini elde etmitir. Binaena-

leyh insan bileik ve basitin hak ettii eyleri ihata eden ve onlara

hükmedebilendir. Böylece genilikte dolam, vuslata erebilmi, ya-

ratmada vecdi alm, gözlerin ahidii için sübût mertebesinden hare-

ket etmitir. Bu itibarla ahider, hükümleri kendisinden meydana

gelen ve eserleri ondan ve onunla ortaya çkan üâhî isimlerdir. Öyley-
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se duymak ile varlk meydana gelmiken müahede de varlkla gerçek-

lemitir.

Av olmasayd ceylan kaçmazd

Uzaklk olmasayd vuslat tat vermezdi

eriat olmasayd kaytlar ortaya çkmaz

Bölünme olmasayd hilal büyümezdi •

Açlk olmasayd beden erimezdi

Oruç olmasayd vuslat olmazd

Kevn olmasayd gök parçalanmazd

Göz olmasayd da parçalanmazd

Doruluk yanl izhar etmeseydi

Hidayet veya delalet bilinmezdi

Her konuda nimet olmazd

Celalin ve cemalin hükmü de olmazd

Bir ahs görürüm gözü keskin

taat edilen emrin sahibidir

Ona en son ait olan ey bir göz

Yannda ne yay vardr ne de ok

Her ii bilen münezzehtir

Celal O’na ait, ihatal bilgi de

Bir kavmin gözleri baknca O’na

Kemal onlara görünür

Bazen sadece uzak nefisleri görürler

Gayeleri vuslat olan nefislen

Bunlardan birisi de on yedinci bölümden ‘Kâr elde etmek üzere

çalan kendisi için çalm, verilecek nimet için kap olmutur’ bahsi-

dir.
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Bir meydan olunca sen

Olunca onda dolan dur

Olumsuzlamam ben onu

Bu nedenle insan diye isimlendirildin

‘Ta ki bilelim
’326

ayetiyle bilgi kendisine geçtiinde, arifsusmu, bu

hitab duyunca artk konumam, nazari bilgi sahibi ise vehim sahibi

bir cahilin veya kalbinde hastalk bulunan birinin (yanl anlayacan-

dan) çekinerek ayeti tevil etmitir. Cahil ac duyarken Allah’ bilen bu

bilgiyle memnun olmutur. Allah ona (doru yorumu) ilham etmi, o

ise ilham edileni saklam, ondan söz etmemi ve bir zahirî gibi öyle

demitir: ‘Allah en iyisini bilir!’ Öyleyse (bilgisini Allah’tan, alan) lahî

bilmi, yaratlm olan selamette kalmtr. Bilmediini sana öreten

Allah’a hamd etmelisin. Allah’n senin üzerindeki ihsan büyüktür.

Sen de O’na ükür için gayret göstermeli ve srar etmelisin. Bu husus-

ta övgü ve knamay ayrt eden birisini görürsen ona öyle demelisin:

‘Acele etme, sonra piman olursun. Çünkü senin duvarn yklr, bi-

linmeyen sr ortaya çkar, dün teslim olan artk iman eder. Binaena-

leyh veren alann aynyken veren (gerçekte) kendisine ikram etmitir.

Bunlar Allah’n iarlardr. Onlar yücelten kii büyür ve yücelir; kim

onlara hakszlk ederse alçalr. Himmet sahipleri nerede, ihsan ve söz

sahipleri nerede! Onlar belirsizi açklar, üzerindeki mührü ve kapa

açarlar. Böylece gayblerde bulunanlar ortaya çkar. Onlar saa doru

alr ki, önceki ümmetler kendilerine tahsis edilmi nimetlere bakabil-

sin. Cevamiü’i-kelim verilmi olan Abdullah olu Muhammed’dr.

Yaratl onunla balad gibi onunla sona erer. Hz. Âdem toprak ile

su arasnda henüz çamuru yorulmam bir haldeyken ve isimleri

örenmemiken o peygamberdi. Hz. Muhammed’in topra (bedeni)

ise hüküm verince adil davranan terazi devri gelene kadar ertelenmi-

tir. Binaenaleyh Hz. Peygamber, ruh, nefs, akl ve duyu itibaryla,

eriatlar koyan ve onlar kaldrandr. Bütün bunlar Kalem, Levh-i

mahfûz’a yazmtr.
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Bunlardan birisi de on sekizinci bölümden teheccütte ibadet ve

kulluk bahsidir: ki gözü olan kimse için sabah ortaya çkp biz de

Allah’n iki kez öldürüp iki kez dirilttii kimselerden olunca,

gayblerimizdc itiraf ettiimiz günahlarmz ortaya çkar.

Teheccüdiimüz snrlanm, Kur’an’mz/okurnarnz mehûd, yani

görülen olmutur. Yitip kaybolan ey nafilede ortaya çkar, farzlar ise

mekânlar doldurmu ve imar etmitir. Biz de onlar kurban olarak

sunduk, binekler edindik. Evrad ticareti kazanç vermi, allagelmi

edebi aarken doruluk ve read ortaya çkmtr. Biz de doruluk

oturanda her nefs üzerinde kaim olan Hakkn niteliiyle oturduk.

Allah her nefs üzerinde nefsin kazandyla kaim olarak bulunurken

kazand bilgiyle de her alimin üzerinde durur. Fecir doduunda,

klar ve nurlar nefsin önünde yürür, ecri ve sevab da onlar takip

eder. Ecir kesifi geçerken nur ile de latif aydnlanr.

Benim virdim -benim niteliimle deil- senin niteliinle oldu

Teheccüddeki ihtiamn benim hametim

Üzerime bir ahit alnca sana söz verdim

Yerine getirdim onu; benim ahdim benim için öncelikli

Sen vaat ettin, ben de vaat ettim

Bütün vaatlerimde doru sözlüyüm

Sen de doru sözlü Hak'sn

annda hametimle duran

anmn yüksekliini anmla bildim

ilah’a benim gibi hamd edenin an

Bizimle hamd edenlere söyle, ayln

Hakkn hamd sntrllkta

Mutlaklkla ise tenzih takyidi vardr

Renim snrmda hamd bilinir
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Bunlardan birisi dc on dokuzuncu bölümden kazanlm bilgide

med ve cezir bahsidir. Baz varlklar snrlanr ve tanmlanrken bir

ksm tanmlanamaz. Med ve cezir tabiatta ortaya çkp da tanmlana-

bilen iki i ve neticedir. Bilenin elde ettii kazanlm bilgi hem hadis

(zamanda var olan) hem kadimle ilgilidir ve her ikisini de amildir.

Kadim hakknda söylediimizi kabul etmezsen ‘Si# snayacaz ta ki

örenelim/bilelim
yi27

ayetini hatrlamalsn. Hak kendisi hakknda nasl

hüküm vermise, sen de O’nun hakknda öyle hüküm ver; vahyi bir

kenara brakarak aklnla hüküm vermeye kalkma! Çünkü snrlan-

mada taklit, kullarn gözetmek üzere halifeyi kendi makamna indi-

rirken snrlamaktr. Onu taklit ederken kendisini snrlamtr. ‘Gökle-

rin ve yerin kilitleri (snrlamalar) O’nundur ,’
328 Yükseltme ve alçaltma

terazisi O’nun elindedir. Allah mülkün sahibi ve maliki olsa bile, aym

zamanda mülkün mülküdür. Mülkü dilediime verir, dilediinden

çekip alr, dilediini aziz klar, dilediini zelil eder. Hayrlar ve iyilik

O’nun elindedir. O her eye güç yetirendir,
‘
Benzeri hiçbir ey yoktur,

O gören ve duyandr.’
329

Medden sonra cezir, fazlaln snrda ve tanmda bir eksiklik ol-

duuna dikkat çeker. Bu itibarla cezir, bizde örtülü olan Hakka dair

bilginin bizim için büinir hale gelebileceini gösterir. Buna mukabil

kendisini bilmesi, kutsiyetinin yücelii nedeniyle biünemez. Bu du-

rum (Hz. sa’nm sözüyle) ‘Ben senin nefsindekini bilmem’ ayetinde

belirtilir. (Hz. sa demek istiyor ki:) Ben seninle hemcins deilim,

çünkü sen, izzet mertebesi ulalmazl gerektirdii için türü, yani alt

ksmlar olmayan bir cinssin. Hakkn ilahlarn suretlerindeki tecelüleri

olmasayd, mutlu ve en nefisler O’ndan nimedenemeyeceklerdi. Bu-

radan harekede ‘Sen cinssin’ diyebilirsin. Gerçekte Allah her eyin

kendisine döndüü asd ve esastr.

Konulardan birisi de yirminci bölümden bilginin genilik ve

uzunlua taalluku bahsinde farz ve nafile ibadederin srrdr. Kimin

illeti Isa ise o artk üzülmez, çünkü o yaratan-hayat veren, hayat veren

yaratlmtr. Âlemin genilii onun tabiatnda, uzunluu da ruhunda

ve eriatndadr. Bu nur, Hüseyin b. Mansur el-Hallac’a nispet edilen
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sayhur ve dcyhur’dandr. Rctki ve fetki, yani dürülme ve parçalanmay

bir görmedim. O rabbinin (sözleriyle) konumu, afak vaktine, gece-

ye ve gecenin örttüüne yemin etmitir. Ortaya çktnda aya yemin

etmi, tabaka tabaka terkip edilmekten söz etmitir. Çünkü o karanlk

içindeki bir nurdur. O’nun katnda Hakkn konumu tabut karsnda

Hz. Musa’nn konumuyla birdir. Bu nedenle Hallaç lâhut ve nâsut

fikrine sahipti. Onun sözleri nerede, ‘Hakikat tektir’ diyerek bu haki-

kate ilave sfatlar imkânsz sayann görüleri nerede! Frn nerede,

Tur nerede? Ate nerede, nur nerede? Genilik snrlanm olan iken

uzunluk uzam ve ortaya çkm bir gölgedir. Farz ve nafile ise ahit

ile ahit olunandr (mehud).

Bu konulardan birisi de yirmi birinci bölümdeki tevalüc ve

tehalüc bahsidir. Tevalüc nikâh, yani cinsel iliki demekken tehalüc

geceyle gündüzün birlemesinden melekût ve ehadet âleminde ger-

çekleen doumdur. Bu doum sayesinde asrlardan ibaret olan ço-

cuklar ve ürünler meydana gelir. Böylelikle günler, aylar ve yllar bir-

birinden ayrr. Dehir dehirler ile birleir. Günein hükmü olmasayd,

rükünler âleminde bir nefis sahibi kimse ortaya çkmazd. Menziller

kendilerine yerleenlerle birlikte çoalr. Daha dorusu menzillere

yerleenler menzilleri belirler. Bunlar ise saylar takip eder. ‘Evde

kimse yoktur.’ Bu olumsuzlamada istisna gerçekleirse, munkati istis-

na diye isimlendirilir. Bu durum kaçnlmayacak bir durumdur.

Konulardan birisi de yirmi ikinci bölümdeki menziller ve menzile

yerleenin srr bahsidir. Menzil mekân, menzile ise hakikatle ilgilidir.

Buna göre emir ve e’n, mekanet ve mekândadr. Nazil olan ise kendi

menzilinde ve menzilesindedir. Kur’an’n sureti bakmndan sureleri

vardr. Bunlar onun menzilleridir. Bunun yan sra onun ayetleri de

vardr. Bunlar ise onun delilleridir. Kur’an’da kelimeler de vardr.

Kelimeler ise surettir. Onun harfleri vardr; harfler Kur’an’n cevher-

leri ve incileridir. Binaenaleyh harf ‘çekik gözlü’ olmakla nitelenmi

olann zarfdr. Kelamda kelimeler ise çadrlardaki çekik gözlüler gibi-

dir. Öyleyse iaretlerin anlamn idrak etmekten aciz kalma. Ayn

zamanda ibarelerin gösterdiklerini anlamaktan da aciz kalmamalsn.
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Binaenaleyh icaz ancak Kur’an’n mecazdan münezzel olmasyla ger-

çeklemitir. Kur’an’n bütünü dorudur ve her kelimenin gösterdii

haktr. Onun durumunda bir belirsizlik de yoktur. Bununla birlikte

bir surenin benzeri olan surenin getirilmesini talepte bir güçlük ve

sknt ortaya çkar. Allah her peygamberi kavminin diliyle göndermi-

tir. Bunu iyi düünmelisin, yardm ancak Allah’tan dilemelisin!

Baka bir konu ise yirmi üçüncü bölümden ‘yardm talebi’ ve ko-

runmann srr bahsidir: Korunmuluk vc masûniyct velilerde muha-

faza, nebilerde ve peygamberlerde de ismet demektir. Bunun Al-

lah’tan gelen ve peygamberin bildirdii vahiydeki ifadesi ‘Hakk bâtl

üzerine yar ve onu yok eder’ ifadesidir. Bir de bakmsn ki, bâtl

yok olmu ve öteki onun izini takip eder. Bu itibarla teklif hakikat

olsa bile, meyledici bir araz iken ayn zamanda yok olucudur. Dünya-

nn kardei ahirette bulunmayan bir hükmü vardr. Kz üzerine anne

nikâhlanamaz! Bununla birlikte ‘kz hücrede deilse’ baz mezheplerde

helal olabilir. Yardm talebi bela ve imtihan sahibinden gelen bir iddi-

adr. Perdeler ve örtüler göz için çekilmitir. Sen de bakmaktan sa-

knmalsn! Bazen haber haberi yalanlar. Sabr yoluyla yardm istemek

cebir ile muhayyerlik arasndaki bir hayrettir. Allah’tan yardm iste-

mek, bir karlda ve belirsizlie (müteabihlik) yol açar. Müteabihi

takip eden ise hiç kukusuz saptr ve kalbi erilir. Peygamberin göre-

vi, tebliden ibarettir. Muhkeme balanan, hiç kukusuz, salam bir

yolu tutmu demektir.

‘Allah hakk söyler ve doruya ulatrr, çünkü kefil olan O'dur^

Baka bir konu yirmi dördüncü bolümden, frtnalarn hükmün-

den eriatlardaki ortakln srr bahsidir.

Bilmelisin ki, frtnalar, eriadarn ve tabiatlarn hükmüne göre

gerçekleir. Bu nedenle yükselirler, aa inerler, terakki ederler, iner-

ler. Gerçi yaranklarda bulunan bu iki nitelik (yukarda olmak ve aa
inmek), gerçekte lâhî bir niteliktir. Yukarda ve ulvi olan aklî delilin

seni kukuya düürdüü her ey iken inmek (nüzul) nakledilen eriat

deliliyle sabittir. Halifelik ve imamln sahibi Necd ile çölü arasnda
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mesken tutarken berzahlar ilmini elde ettii için yüksek eref ve itibar

sahibidir. Temyiz ve eletiri onun hakkdr. ‘in banda ve sonunda

emir Allah’a aittir. O gün müminler Allah’n yardmyla sevinirler.
5330 On-

larn sevinmelerinin nedeni imamlarnn, önderlerinin, efendilerinin,

reislerinin ve bilginlerinin sevinmi olmasdr. Siyaset ilmi bakan

olanlara aittir. Bu itibarla her bakan yönettiklerinin üzerinde bulun-

duu durumun kadir ve kymetine göre yönetici ve idarecidir. slam

ümmetinin en hayrl ümmet olmasnn nedeni, liç kukusuz, Hz.

Peygamber’in bütün Âdemoullarnn efendisi olmasdr. Bu hususta

bir belirsizlik ve karklk yoktur. Binaenaleyh o bize (efendi) olmu-

ken bizim deerimiz de ona baldr, bunu fark etmelisin!

Bu konulardan birisi de yirmi beinci bölümden hangi nimetin

hangi güne tahsis edildiinin örenilmesidir: Hilim sahipleri çok ah

edenlerdir. Ona Allah’n günlerini öretirsen, intibah yoluna ve yön-

temine yönlendirmi olursun. Binaenaleyh ancak uyuyan uyandrlr-

ken, o ancak ‘kazandyla birlikte her nefs üzerinde kaim olan’ kim-

sedir. Burada günler nimetlerin yerini almtr, çünkü onlar, farkl

türleriyle ikramlar getirendir. Zaman kapsayc olduu için koruyu-

cuyken sapma ve istiva da onun vastasyla gerçekleir. Bu itibarla

zaman geni olunca, dört mevsimi içerebilmidr. Hadiseleri ortaya

çkartp gece ile gündüzün ardk gelmesi nedeniyle rükünlerde hü-

küm sahibi olan zamandr. Baz suretler meydana gelir ve geçer, baz

haller üzer ve bazs mutlu eder, devirler döner, yldzlar doar, batar.

Günlerin, haftalarn ve senelerin gelip geçmesi, asrlardaki hadiseleri

gerçekletirir. Bir gün, gece ile gündüzden oluurken dolunay ve ka-

rarma devrelerinden geçer, Sene tekrarlanr, hafta yedi günlük bir

devirdir. Yollarn hükmü saatlerde, derece ve dakikalarda ortaya çkar.

Bunlara eklenen ikinci, üçüncü ve daha fazla dereceler, rakikalardr.

Onlar hakikatlere doru uzar.

Bu konulardan birisi de yirmi altnc bölümden olmasdr: Nasi-

hatlerin remizleri hâzinelerin srrdr. Nasihatçi zaman kendisine hadi-

seleri gösterebüdii takdirde nasihat edebilir. Bu itibarla maslahatn

gereine göre amel etmek, bütün iyi ve Salih kullarn iardr. Baknz!
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Salih kul nasl duvar onarmtr (Hzr’n duvar onarmas hadisesine

atf!). Duvar onarmak küçük yetimlerin menfaatine olan bir iti.

Hzr duvar onarm, fakat ona karlk ücret istememi, sadece Hz.

Musa’ya ‘Sana daha sonra bundan söz edeceim’ demekle yetinmitir.

Meselenin hikmetini kendisine bildirince Hz. Musa Kelimuüah kendi-

sine ram olmu, daha önce yadrgad hususta Hzr’a itimat etmiti.

Buna mukabil rahmete mazhar kul da Hz. Musa’nn itirazn anlayla

karüam, onun durumunu anlam, ardndan her biri ötekine ‘Ben

senin sahip olmadn bir bilgiye sahibim’ demi, burada ayrmlar-

d. Hz. Musa onun üstünlüünü görünce, onun bütün yapt ileri

kendisine havale etmitir.

Bunlardan birisi de yirmi yedinci bölümden gölgelerin sabah ve

akam secde etmeleri bahsidir: Gölgeler sahip olduklar kendini be-

enme duygusu nedeniyle günee secdeden ve boyun emekten imti-

na etmi, güne ise bu vakitlerde onlar döndürmü, gölgeler de gök-

lerin ve yerin melekûtnu elinde tutan Hakkn karsnda secde etmek

üzere uzamlardr. Göklerin ve yerin melekûtunu elinde tutan, tem-

kin ehlinden olduklarm ileri sürenlerin secde ettii ve salam ve derin

akl sahibi olduunu iddia edenlerin ibadet ettikleri Hak’tr. Gölgeler

günein kendilerini görmek üzere onlara doru eildiini görünce,

aikarn talep ederek, geri çekilmi ve büzülmüler, bu sayede güne-

in üstünlüü ortaya çkm, güne ise onlarn varlklarn görememi-

tir. Bu durumda güne yla kendisine boyun edirecek kimse bu-

lamamtr. Bunun nedeni onlarn süratle uzaklamas ve kaybolmala-

rdr. Asln inayeti olmasayd, bu üstünlükleri ortaya çkmayacakt.

Bunlardan birisi de yirmi sekizinci bölümden kta ve yazda bu-

lunan adna gerçekleen keyfiyetin srrdr. Mezarda rabbini bilecek

kii, ancak evveli ve ahiri bilendir. Kimin zahiri yazda bulunursa,

onun bâtn ktr. Böyle biri ‘ne zaman’ ve ‘nerede’ sorularnda olan-

lar bir araya getirir. Kimin zahiri k olmusa onun zahiri yaz olmu-

tur. Böyle biri her iki halde de yarmla kanidir. Bu ikisi de nitelenme

(keyfiyet) halleri arasndadr. Keyfiyet cisimlerin bir hali olduu gibi
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vehimlerin mahallidir ve kesifleri içerir. Basitlerde de özele ait latifeler

bulunur. tidal zamann ise zevali yoktur.

Bunlardan birisi de yirmi dokuzuncu bölümden ehl-i beytin

ölümden (bilgisizlik) tenzihi bahsidir. ‘Kuddûs, Subbûh, Rabbü’l-

melaiketi ve’r-ruh’ (olan Hak) kirleri temizler, vesvese veren hannas

(eytanlarn) errinden muhafaza eder. En kotii ölüm, cehalet ölümü-

dür ve Allah ehl-i beytü o kötülükten korumutur. Ehl-i beyt’in dee-

rini ve kadrini ancak Allah’n onlarn ilerine muttali kld insanlar

bilebilir. Onu örenen ise hemen kendisine dayanr ve istinat eder.

Ehl-i beyt en büyük dayanak ve kendisine yönelmede en güvenilir

eydir. Öyleyse sen de akbet için onlarn sevgisine sarlmalsn. Hz.

Peygamber bizden sadece ‘akrabalar hakknda meveddef, yani sürek-

li-sabit sevgiyi talep etmitir.

Bunlardan birisi de otuzuncu bölümden binekli, süvari, ayaktaki

ve oturana ait srdr. Binekli iz sürer, süvari saldrr ve geri çekilir,

ayaktaki infak ederken oturan yumuaklk ve efkat gösterir. Oturan

knanmaz; süvari yüzüstü dümez; ayaa kalkan uyur; oturan umu-

dunu yitirir. Ey binekliler! Ameliniz helak içindedir. Ey Allah’n atla-

r! Bininiz ve benim gittiim yolu takip ediniz. Ey maddi ve manevi

rzklarla nefisler üzerinde hakim olanlar! Hakk ve sabr tavsiye edi-

niz! Ey doruluk oturanda Hak ile oturanlar! Tuzaktan saknnz,

ükrü tavsiye ediniz. Allah dört kadnla evlilii ancak dört saysnn en

geni makam haiz olmas nedeniyle mubah kld. Dört saysndaki bu

genilik olmasayd -onu dikkate alanlar için- kemal özelliine sahip on

saysn içeremezdi (dört saysn oluturan saylarn toplam ondur).

‘Bu kâmil ondur.’ Kastedilen üçü hacda ve yedi günü de dönüp yollan

kat ettikten sonra olmak üzere pe pee gelen günlerdir. On says

basamakl saylarn ilki olduu kadar bütün tanmlar ve snrlar

(hudûd) ondan meydana gelir. Binekli süvarinin görmediklerini gö-

rürken ayaktaki oturann görmediklerini görür. Komutann durumu

sedir üzerinde oturmak iken hizmetkâr onun önünde ayaktadr. Bu

itibarla o da efendidir. Çünkü efendinin önünde ayakta dursa bile,

efendinin ileri ona braklm ve havale edilmitir. Onlar atlar ve
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binekleri gündüz yürütmek ve gece dinlendirmek üzere yönlendirir ve

kullanrlar. Dikkatle düünün ve ibret alnz!

Bunlardan birisi de otuz birinci bölümden fasllardaki asilarn

srr bahsidir: Kurucu fasllar olmasayd, karanlk evler ortaya çkmaz-

ken fasllar olmasayd tanmlar asllan ortaya çkartamaz ve beyan

edemezdi. Ayrtran ve bölen fasllar sayesinde merhamet ve uursuz-

luk ortaya çkmken yine fasl sayesinde Rab ile merbub birbirlerin-

den ayrmtr. Fasllar sayesinde seven sevgilisine kavumuken fasl

sayesinde seven-âk kendisinin yok olucu vc sevgilinin malik ve sahip

olduunu örenmitir. Fasl ancak vasi, yani kavuma üzerinde gelir

ve ortaya çkar. Bu itibarla fasl valsn unvan olduu gibi vasim tera-

zisi de faslla bilfiil hale gelir. Bu itibarla fasl tanmlanm bir boluk-

ken (halâ) fasln snrlad ise görülen ve müahede edilen doluluktur

(mele). Fasl vasim mahalline yerleir. Binaenaleyh vasl da fasl gibi

bir boluktur ve bir eyin benzeri ve misli onun eklindedir. O halde

fasl ve vasl iki tarz olduu gibi Allah’n iki nimetidir.

Baka bir konu otuz ikinci bölümden iksirin tedbiri bahsinin sr-

rdr: ksir varlklar bakalatran bir sultandr. Onun (varlklardaki)

hükmüyle zamann hükmü ayndr. Bununla beraber iksir zamana

göre daha sürade tesir icra eder. ksir etkin ve otorite sahibi olmakla

birlikte kabil (edilgen) hükmünde olduu kadar kabul ettii eye do-

ru bilfiil meyillidir. Demek ki acizlik ve eksiklik, bütün ile-

re/varlklara yaylmken bamszln olmay emelleri keser. Hasta-

lklar olmasayd tedbir olmayaca gibi hükümdar da tahtndan inmez

veya altn kuruna katlmazd. Veya Utarit iksir sayesinde iksirin yeri-

ni almaz, altn bakrn yerini almazd. Bu itibarla bütün madenler tek

bir asla dönmeyecek olsalard, onlar ‘eksik’ ve ‘fazla’ diye isimlendi-

rilmezlerdi. lletli olmann ilkesi bedenlerdeki (ahlatta bulunan) fazla-

lk ve eksilmedir. Mahir doktor iksirleri doru kullanabilen kiidir.

Gümü ve altn nedeniyle sürekli
(Ebu Leheb’in elleri kurudu, kazandk-

lar da
,3îl

suresini okur. Doktor bedendeki dengeyi tekrar kurmaya ve

ölçülere ayarlamaya çalrken insann Nisan ayndaki yaratln ko-

rumaya çalr. Nisan gençlik ve dinçlik ça olduu kadar meyvelerin
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ve çiçeklerin ortaya çkma vakti ve krlarda ve bahçelerde dolama ve

gezinme aydr. Bunu örenmeli, örenince ona göre davranmal,

davrannca da gizlemelisin!

Bunlardan birisi de otuz üçüncü bölümden birleyenlerde

(muvahhid) ve övgüde niyetin srrdr: Hadislere (zaman içinde yara-

tlm olan) ilien hadis varlk iki veya iiç kiinin varlyla mümkün

olabilir. Bunun anlam türeyenlerin ortaya çkabilmesi için öncüllerin

terkibi ve oluturulmas demektir. Türeyenler, akli veya nakli bir tarz-

da ve arda duyusal veya aklî bir nikâhla öncüllerden çkarlar. Burada

akl nakle uyarken tabiat vahye yardmcdr. Baknz! (Yaratl anla-

mndaki) ve emir, bizim iktidarmza baldr. Binaenaleyh akim

kesin delillerinin gösterdii üzere, kabul edici olmalsn! ki öncülün

üçüncüye bal ve dayal olduunu söyleyen, hadisin var olmasnda

birlii dile getirmi demektir. Her ikisini dikkate alan ve onlara bakan

ise zaidin varlyla birlikte ikinin varln dile getirmi demektir.

Böyle biri ii karanlk ile nur, tasa ve nee arasnda görürken hiçbir

kukunun ve tereddüdün girmedii lâhî kelamda belirtildii üzere

‘Her eyi çift yarattk’
332

ayetinin hükmünü söyler. Bu ikisinden baka

bir ey yoktur. lah ise birdir. Baka bir görü ileri süren ise souk

demir döver.

Bunlardan birisi de otuz dördüncü bölümden oturanlarn nefesle-

ridir: ‘Oturan bakan olur.’ Bu düünce deyite ‘sabit biter’ eklinde

dile getirilir. Oturan ünsiyet edendir. Allah’ zikredenlerle oturan

bizzat Allah’tr. Allah Onlarla otururken zikirle de onlarla ünsiyet eder.

Kim seninle oturursa, sen de onunla oturmu olursun. Bu demektir ki

(Allah’ zikreden) sizler, Hak ile oturanlarsnz! Doruluk otura bu

demektir. Ardndan oturma türlerine ayrlr. Ya sen O’na oturmaya

gidersin veya O sana oturmaya doru gelir ve tenezzül eder. kinci

durumda Hak ‘ta ki bilelim’
333 makamndadr. Söylediimi anladysan,

bu hal üzere devam etmelisin! Sen O’na oturmaya gidersen, zarif

hikmetleri sana öretir ve cevamiü’l-kclim ihsan eder! Bazen veren

Hak bu kez istifade eden haline gelir ve daha önce istifade eden (kul)

ifade makamnda bulunur. Meclistekiler ve oturanlar, önde gelenler ve
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bakanlardr. Oturan hizmetkâr iken ayaa kalkan pimandr. Duvar

ayaa kalkmasayd yklmazd. nsann bedeni ömrün ileri aamalarna

varmam olsayd, yalanmaz ve tükenmezdi. Ayaktaki nefeslerin esin-

tilerine maruz kalrken ayaktayken hareket eden ise gidici olmak ve

ayartc olmak (özelliiyle) nitelenir. Binaenaleyh vesvesecinin errin-

den insanlarn rabbine snn!

Baka bir konu da otuz beinci bölümden zil sesinin srr ve ön-

lem almann srrdr: Ceres yani zil kapal ve genel söz anlamna gelir-

ken önlem kilidi kapya iaret eder. Kim kapal sözü tafsil eder ve

onun kiliderini açarsa, garip srra ular, derin akl sahiplerine katlr,

kabuun saklam olduu özleri örenir. Perdeyi ve perdedarlar yü-

celtir ve onlara sayg gösterir. Kapallk ve genellik hikmet iken sözü

tafsil etmek taksim etmek demektir. Tafsilin amac, önem verilen

kapal, belirsiz karanlk ilerde kiinin gam ve tasasn gidermektir.

Susmak koruyucudur. Anlay sknty ortadan kaldrmak için en

büyük nimettir. Çan sesi atn kinemesi gibidir.

Bunlardan birisi de otuz altnc bölümden Hz. Musa’nn Hz. sa

için Tevrat’ hazrlamas bahsidir: lk nesil ncil ile emniyet bulmu-

ken ilk nur Zebur ile ortaya çkmtr. Hz. Musa ate aramak amacyla

yola çkm, kader kvlcmlar tutumu, Tevrat’ gedrmiti. Bu itibar-

la Hz. Musa eserlere hamd eder. Hz. Musa Hz. sa ile haydr! Çünkü

Hz. sa Hz. Musa’nn konutuu kelimenin ruhudur vc bu nedenle

güneinna benzemitir. ‘Allah Musa ile konumutur.’334
Allah Hz.

sa’ya selam vermi, ancak farkna varsm diye kendisine onunla selam

vermitir. Halaolu Yahya’ya ise -bugününün mertebesi dünün ve

yarnn mertebesinden ayrsn diye- kendisiyle selam vermi, ‘gün’

kelimesinin zikredilmesiyle yarn ile dün arasndaki karklk ortadan

kalkmtr. Önce gelen her peygamber ümmetinin içinde müjdeci,

ümmetini korkutucuyken kendisinden sonra gelecek peygamberi bil-

dirir, gelecek olana katlmaya ve beraber olmaya tevik eder. Halcflik

ve ‘hilaf ancak insafn olmay nedeniyle ortaya çkmtr. Her pey-

gamber haleftir, çünkü kendisinden önce gelene halef olmutur. Hz.

Peygamber’in ise bir halefi yoktur, çünkü o insaf sahibidir.
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Baka bir konu, otuz yedinci bölümden tabiler içerisindeki tabile-

rin srr bahsidir: Tabilerin bir hükmü olmasayd ‘tabi’ diye isimlendi-

rilmezlerdi. Peygamberlere tabi olanlar, yollar hakkyla bilenlerdir.

Onun doru yolunu takip eden, davranlarnda ve sözlerinde övülür.

ve emir, doru ve ‘sddîk’tr. Bu nedenle bir tabi ve uyulan olmal-

dr ki iin gerçei ve hakikati budur.
‘

Allah haliknda dorudan baka bir

ey söylememek gerekir
’3*5 Çünkü ben Allah vastasyla duyarm,

O’nunla görüyor ve konuuyorum. Sen de bu yola gir ki, örenesin.

Bunlardan birisi de otuz sekizinci bölümden mutlak bir keifle

ulalan bir husustur: Keifle elde edilenler tecelli, yaknlk ve tedelli

ilmidir. Ayn durum isimlerle süslenmenin ve ahlaklanmanm ortaya

çkartt haberlerin bilgileriyle ilgilidir. Duyuya bal herhangi bir

bilgide karldk bulunmazken fikrin ortaya çkartt bilgilere itimat

edilmez. Böyle bir bilgi süratle inkâr edilir. (Duyuyla ilgili söyledii-

mize itiraz etmek üzere) Ten atmadn attnda ’336
ayeti hatrlatlabilir.

Kukusuz bu ayette gözle görülen olumlanm ve ispat edilmitir.

Buna mukabil Takat Allah atmtr’337
ifadesi, kör ile amann kendisin-

de eit olduu bir duruma delalet eder. Binaenaleyh gözler farkllasa

bile Allah’n eli yaratlmlarn elidir. Sen de suretlere bakmaktan

uzakla! Onlar farllk ve bakaln bulunduu yerlerdir. Sen (Hz.

Peygamber gibi) bir hüküm meydana getirebilmek için ‘Rabbim!

bilgimi artr’ de!

Bunlardan birisi de otuz dokuzuncu bölümden azletmenin ve vali

olarak görevlendirmenin srrnn dalalet ve hidayette bulunmasdr:

Dalalet hidayeti içerdii gibi azletmek de görevlendirmeyi (velayet)

tazammun eder. Dalalete yönelik bir hidayet ve klavuzluk da bir

hidayettir. Bu itibarla dalaleti anlamsz hale getirmekten saknmalsn!

Dalalet hayret demektir. Dalalet zatî olmasayd bakalk ve gayret

kendisini icap ettirirdi. Dalalet olmasayd, korusuna girerdi. drak ise

Amâ’snda gerçekleirdi. Azletmek görevlendirmekten sonra olabile-

cei gibi dalalet de hidayetten sonra olabilir.
‘Allah hidayet ettikten

sonra bir kavrni dalalete düürmez, ta ki, onlara sakndklar eyleri öre-

tir!’
3311 Bu bilgi korunmu ve saknlm bilgilerdendir. Allah'n bir
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bilgiye sahipken dalalete düürdüü kii anlay sahibidir. Allah el-

Mütealî ismi el-Vali’dir.

Baka bir konu ise krknc bölümden komuluk-civarlk ve kar-

lkl sohbet bahsidir: Bir yaknlk ve komuluk olmakszn konumak

anlalmaz. ‘Konuma’ derken kadim ile hadis arasmda sözün karlkl

gidip gelmesini kastediyoruz. Komu nesep sahibinden daha çok kert-

disine yakndr. Çünkü hepiniz asl itibaryla ulu’l-erham, yani akraba,

kaynaan ve ülfet sahibi olan kimselersiniz. Komulukta cins art

yoktur. Bu husus karklk içindeki ortaya çkan bir bilgidir. Allah

aradaki benzerlik ortadan kalkm olsa bile beraberlik nedeniyle kulun

komusuyken kul da O’nun hareminde Allah’n komusu, O’nun ha-

remine ulaan kimsedir. Allah’n kullar O’nun tükenmeyen kelimele-

rinin tecellilerinden ibarettir. Bunu inkâr etme, yoksa uzaklarsn!

Baka bir konu da krk birinci bölümden gece, gündüz, mahru-

miyet ve ulamann srrdr: Gündüz geçim ve maiet, gece de elbise

demek iken nail olmak, bulmak; mahrumiyet de iflas demektir. Öy-

leyse karklk ve belirsizlik kalkmtr. Gündüz hareket, gece sükûn

ve duraanlktr. Yaratklardan gizli olan, bir eye ol demesiyle birlikte

o eyin sözünün ardndan meydana geldii kimsedir. Tekvin nedeniy-

le itiraza ortaya çkarken telvin ve deime nedeniyle de çoklukta

taayyün gerçekleir. Tevhide kar ancak yaratlm/kevn suç ilerken

O’nunla d varlk didiir ve tartr. Kurtulua eren ise Hakk her

eyin aym görebilen kimsedir.

Baka bir konu krk ikinci bölümden nebilige mahsus mutlak-

futüvvet bahsidir. Fütüvvet sahibi, yani feta, nerede ve ne zaman so-

rularn bilmez. Onun mekân sürekli ve sabitken zaman süregelen bir

haldir. Onun balangc sonuyla birlemitir; onun zamann ne ba-

langc ne bitimi vardr! O belirlenmi ecele aina olmad kadar

muammann çözüldüünü de söylemez. Gece ile gündüz onun hük-

müne baldr. Onlarn tasarruflar flitüvvet sahiplerinin halleridir. Bu

iLibaia gece ile gündüzün ileri ve amelleri, flitüvvet sahiplerinin

amelleridir. Kibirli biri feta, yani flitüvvet sahibi diye isimlendirile-

mez. Fütüvvetin zirvesi hullet, yani dostluk makamdr. Hz. brahim
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putlar parça parça etti, büyüklerini geride brakt, sonra onlar Al-

lah’n vahyettii eye yönlendirdi.

Bunlardan birisi de krk üçüncü bölümden benzerin benzere ilha-

knn simdir: Benzerlikler olmasayd kukular olmazd. Gölgeler ben-

zerlerdir. Misli karsnda gölgenin durumundan daha garip ve bilin-

mez ne olabilir? Ik gölgeyi suretten surete geçirtirken gölgenin ken-

disi ktan kaçar. Buna mukabil cisim gölgeyi sabit tutar ve bir mekâ-

na yerletirir; onu meydana getiren kendisidir Arapçada öyle denilir:

‘Babasna benzeyen çocuk annesine kara çalmaz.’ O’nun güzel isimleri

bizim de isimlerimizdir. Demek ki bizim yapmz ve varlmz (Al-

lah’a) benzerlik ilkesine dayaldr. Bizim hükümlerimiz de O’nun

hükümleridir. Binaenaleyh her bakmdan biz O’nun iarlar ve alamet-

leriyiz. Onlar yüceltmemiz ise kalplerin takvasna ve gayblerin açl-

masna iaret eder.
,

V-'

Bunlardan birisi de krk dördüncü bölümden fenlerde tasarrufun

mecnunlarn ii olmasnn simdir: Fenlcr e’nlerin d varlklardr.

e’nler muhted, yani had mertebesinin hüviyeti, müahede mertebesi-

nin rabbaniliidir. Gelen en srl ifadelerden birisi O’nun dourmam
olduunu belirten ifadedir. Saylar O’ndan ortaya çkmken saylarn

birlii O’na aittir. ‘Evde hiç kimse (ahad) yoktur.’ Mecnunluk ve

cünun örtmek ve perdelenmek demektir: ‘De ki, iler Allah’a varr.’

Bunlardan birisi de krk beinci bölümden devirlerdeki tekrarn

srrdr: Gece ile gündüz varlklaryla deil, isimleriyle tekrarlanmtr.

Felek dönmü, iki yeni ey (gece ile gündüz) ortaya çkmtr. Gök

dürülmü, ses çkarmak onun hakk olmutur. Çünkü bu düriilmenin

özellii skmadr. Gök yok olmaktan korkarken onun sesi nasl du-

yulmasn ki? Gök bilir ki sürülüp götürülecektir. ‘Dalar da yürütüle-

cektir. Birinci üflemenin ardndan onu ikinci üflemenin takip ettii

gün, kalpler ürperir, nefisler telef olur, akllar ürker, srlar kendi halle-

ri üzerinde kapanrlar. Gök düer ki zaten düecektir. Direkleri üze-

rinde çöker kalr. Sakinleri kalm olsayd, meskenleri ortaya çkmazd.

Öyleyse devir ve dönü daireyi ortaya çkartmtr.
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Bunlardan birisi de krk altnc bölümden tututurmadaki azlk ve

çokluun srrdr: zafetlere kul olan kii afete maruz kalmtr. Kim

güçlükle karlarsa gözünü kolayla çevirsin. ‘Her güçlükle beraber

kolaylk vardr.’ Taze ve kuru hurmada, yalk ve (kuruluk) kitapta

yazlmt. nsanlarn çou secde etmemi, çou üzerinde azap hak

olmutur. Size bilgiden ancak az verildi. Sözü bakmndan daha do-

ru olsa bile, ‘Rabbinin ismini zikret, bütünüyle O’na yönel .’
339

‘Rabbini

sabah ve akam tespih et’, ‘Geceleyin kalk, gündüz çok iin vardr.’ Az

hile olsa eldeknin elden çkartlmas çoktur. Azn ve çoun anlamn

örenmelisin! Bir dirhem sadakann bin dirhem sadakay geçmi ol-

masnn nedeni sadakay verenin bin dirhem bulamam olmasdr.

Bunlardan birisi de krk yedinci bölümden aadaki ve yukarda-

ki ile aa doru inen ile yukar doru çkann srrdr: Yüce ve yu-

karda olan ruh sahibiyken aada olan donuk bir bakla ona bakar.

Ortada bulunan ise her iki uca da sahiptir ve her iki uca da bakabilir.

Aa doru inen arkadan yüksekliine ahitlik ederken yukarya

doru çkan ise kendisiyle nitelenen adna yakn makam müahede

eder. Bu makam gerçekleen yaknlkla elde edilir ve böyle biri takn-

lk yapmaz. Taknlk eden aa düer ve süflileir. Su sele dönmeden

tümsekleri geçemez.
(
Ey kitap ehli! Dininizde taknlk yapmaynz, Allah

hakknda ancak hak olan söyleyiniz.’
340 Kulu Allah’a oul yapan kiinin

ne bilgisi vardr ne fitüvveti! Oul nerede, kul nerede? Ünsiyet nere-

de, yalnzlk nerededir?

Bunlardan birisi de krk sekizinci bölümden ezelin srrnn illet-

lerde bulunmas bahsidir: Allah illet olsayd, malul kendisini varlkta

geçerdi, hâlbuki daha sonra gelmi, bu sayede el-Mukaddim ve el-

Muahhir (önce gelen, sonra gelen) isimleri sabit olmutur. Allah âle-

min varln zat gerei iktiza etseydi, yaratlan hiçbir ey gecikmez

ve sonraya kalmazd. O’ndan bir’den bakasnn çkmas bâtl olma^

sayd, nispet ve ahitler anlamsz hale gelirdi. Kendisi bir iken bir’e ait

nispeüeri kabul eden ise hiç kukusuz nispet ve hükümleri ispat etmi,

yani olumlam demektir. Sudur eden ey mevcut ve malum iken

nispet var olmayan bir ey ve durumdur. Yokluk varlkla bulunmaz.
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Çünkü tanmlar ve kesin deliler, bunu kabul etmez. Bu itibarla çokluk

aklda mevcut iken her illet ayn zamanda maluldür.

Bunlardan birisi de krk dokuzuncu bölümden aseste (gece bekçi-

sinde) nefsin varlnn srrdr: Bekçi sayesinde uyku güzelleirken

nefes sayesinde de elemler ve üzüntüler gider. Nefesi Rahman’dan

bakasna izafe etmek Rahman’a iftiradr. Onun hükmü ortaya çkar

ve skntdaki kiiden gam ve tasa kalkar. Nefes Yemen cihetinden

gelmi, hükmünü icra ettikten sonra ise ayrlmtr. Bütün iler O’na

döner, çünkü her ey Onun gölgesidir. Gölge kendisinden çkt
kimse tarafndan çekilir ve dürülür. Bunun nedeni gölgenin ancak

ondan ortaya çkm olmasdr. Fer (dal) bamszlamaz, çünkü asl-

na dayanr. Tafsil ferlerde ortaya çkarken akln hükümlerinde asllar

kendisine ahitlik eder.

Bunlardan birisi de ellinci bölümden çadrlarn ve köklerin içer-

mi olduu hususlarda eksiklik ve hayret srrdr: Çadr ve kök kahr

ve zorlamay bildirir. Hayret olmasayd acizlik var olmayaca kadar

izzetin saltanat da ortaya çkmazd. Eksiklik nedeniyle ilerin nasl

meydana geldii örenilir. Bir varl meydana getirmek tek bana
olmayaca için, eksiklik, iki tarafn varln gerektirir. Kabul ile ikti-

dar veya (günein) bar ve douuyla birlikte gece ile gündüzün

varl olm^ayd, dtaki varlklar ortaya çkmayaca gibi (var olan)

varlklar yok olmazlard. Zamanlara ve varlklara ihsanda bulunan

Allah’ tenzih ederim.

Bunlardan birisi de elli birinci bölümden savatan kaçmak bahsi-

dir: Maksad bir gölge bulmak veya (savata taktik gerei) geri dönen

kii kaçmamtr. Bu esnada savatan kaçmak, sava içindeki bir tertip

ve hile demektir. Kararl ol, kaçan arama ve peinden gitme! Onu

darla zorlama, yoksa naho bulduun hal üzerinden sana gelir. Her

birisi kendi yaknlnda belli bir süreye kadar akar. Sakn knama!

Kader gelince göz körelir, elçinin gelii ayaklar balar. Kaçnlmaz bir

emrin tesirindeki kiinin bir günah yok! Kim rahata ererse, ruhlarn

makamna yerleir. Göün kapsnn açld kimse, Sidre-i münte-

ha’da gölgelenmek ister. ehit hayat sahibidir.
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Bunlardan birisi de elli ikinci bölümden hevaya ibadetin srrdr:

Niçin heva sahibi olursun? HeVâ üzerinde bir snrlama yoktur ve bu

nedenle heva snrsz bir ekilde arzu sahibidir. Hevann hakk onun

kendi sebebi olmasdr. Kalpte heva bulunmasayd heva gücüne ibadet

edilmezdi. Hakka da heva sayesinde uyulur ve heva seni doruluk

oturanda oturtur. Heva haz vericiyken ibadetteyken haz onunla

alnr. Heva kendisine snan için bir barnaktr. ‘Yldza yemin olsun

ki, kayp giderken (heva), arkadanz armad .

,341 Yldz doup kaydk-

tan sonra yemin gerçeklemitir. Keke bilseydiniz, büyük bir yemin-

dir. Deeri böyle yüksek olmasayd, durumu yüceltilmezdi.

Bunlardan birisi de elli üçüncü bölümden iaretler ve onlarm iba-

relere katlmasnn srrdr: aret ayette de belirtildii gibi bir imadr.

Hz. Meryem için ‘Ona iaret etti* denilir. Bu iaret, beikteki çocua

itimatla yaplmt. Hz. Meryem’in masumluu çocuun söylenen söz

hakkndaki ahitliine balyd. Kur’an’da, Zebur’da, Incil’de ve Tev-

rat’ta olmak üzere, bütün nesiller bunu böyle okumutur. aret (di-

liyle konumak) ancak (sükût) orucu tutan adna caiz olabilir. Bu

itibarla -iaretler gizli ibarelerdir. Suflcrin görüü budur. Her dinde ve

millette iaret uzaktan yaplan bir nidadr ve illetin varlna baldr.

Gizlemek arzusu olmasayd, ka ve gözle iaret edilmezdi. aretle

konumak yalana ve gizlemeye iaret eder. Bu nedenle Peygamberde

göz hainlii gibi bir özellik bulunmam, iaret yalana delalet etmitir.

Bunlardan birisi de elli dördüncü bölümden hükümdarlardaki

eytanlarn srrdr: Sultan gölgedir. Onunla arkadalk zillet ve hor-

luktur. eytanlk uzaklk demektir. Gölge uzamadkça ortaya çkmaz.

Gölge uzadnda bu kez aslndan uzaklar. Ona doru yöneldiinde

de uzaklar. Hükümdar gözetici ve davetçidir. ‘Her biriniz çobans-

nz.’ Herkes birbirinin benzeridir ve benzerler ztlar, ztlamak ise

inatlamaktr. Bu durumda eytanlarn hükümdarlar olduu sabit

olmutur. -eytanlar yldzlarn kuyruklaryla talanmlardr. Talar

gedikler üzerinde oturup önden ve yandan onlara ta atarlar. Atei

ate ile yarmada büyük sr vardr.
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Bunlardan birisi de elli beinci bölümden çeitlenmenin aratrl-

mas bahsidir: Alemin Hak’taki çeitlenmesi ve deimesi e’nler de-

mektir. Bunlar ortaya çkan fcnler ve ferlerdir. Zan bilmeden konu-

mak demekken bilgide kuku yoktur. ster kadim ister hadisle ilgili

olsun zan sözlerin en yalan olandr. Türler -herhangi bir görü ayrl-

olmakszn- cinsin tafsilidir. Allah insanlarn bir ksmyla bir ksm-
n defetmemi olsayd, sünnet ve farzlar yok olurdu. simler türlü

türlü olmu, bu nedenle sebepler türlü türlü olmutur. Hepsi nispet-

lerdir ve nispetler yok olucudur. Çeitlenme hakikatlerin gereiyle

ayrma ve farkllama demektir. ‘Bu bir uydurmadr’ diyen kii helak

olmutur. Aratrmak ve peinden gitmek tecessüs demek iken teces-

süs etmek ise yasaklanmtr.

Bunlardan birisi de elli altnc bölümden uykudaki ilham ve vahiy

bahsidir: Dakikalar uyku esnasnda yllara dönerken nazari bilgiler

ilham kaynakl ilimleri nezdinde vehimlerden ibarettir. lhamla konu-

an kii yanlmaz, ona göre verilen hüküm de gecikmez. ‘Ona takva ve

günahm ilham etti’
342

ayeti hakknda nefislerin skntlar ve imtihanlar

çoalmtr. Nefsi kendi arzusuyla arzusundan uzak tutan insan onun

gaile ve skntlarndan eman bulur. Arlara ilham gelmeseydi, kovan-

larnda bal bulunmazd. An ilham sayesinde meralara gitmi, derle

mi, onlar saklamtr. Sadk rüyalar nebilik ve resullüün (parças-

dr). Hz. Peygamber (rüyalar ile vahiy arasnda irtibat kurduu hadi-

sinde) önce genel ifade kullanm, sonra araya girerek ‘sadk rüyalar

kalmtr’ demitir. Hz. Peygamber’e hikmetleri ve cevamiü’l-kelim’i

(bütün hakikatleri toplama özellii) tahsis eden Allah münezzehtir.

Bunlardan birisi elli yedinci bölümden zamann ve mekânn srr-

dr: Mekân mevcuttaki bir nispetken zaman -varl olmasa bile- ta-

nml/snrldaki bir nispettir. Mekân oturanla tanmlanrken zaman

nefeslerle saylr. Bu itibarla imkân zaman ve mekânda hüküm sahibi-

dir. Zaman kendisine döndüü bir asla sahiptir ve o asl Allah’n ed-

Dehr ismidir. te zaman ed-Dehr’e dayanr. Mekân istivayla ortaya

çkmken zaman göe inmekle ortaya çkar. Hak (Ar ’a) istiva et-

mezden önce Amâ’da zuhur etmiti. ‘Nerede’ mekândakine ve ona
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yerleene sorulacak bir sorudur. Mekânlar ile mahal arasndaki fark

açktr. Yerleen mahalle göreyken mekâna yerleen mekândan ayrla-

bilir. Zaman mazruf için zarf mesabesindedir. Bu iliki harflerle an-

lamlarn ilikisine benzer. Fakat mekân bir zarf olmad gibi harf de

zarfa benzetilemez. Mekân insann ibaresinde bulunabilir. Zaman

bölünürken anla snrlanr. Onun var olmas için d varlklarn bu-

lunmas art deildir. Mekân kendisine yerleenle bilinirken, mekân

mesken demektir.

Bunlardan birisi dc elli sekizinci bolümden felekler ve unsurlar-

dan yardm eden ve edilenin srr bahsidir: Kürden sonra hur nede-

niyle Allah’a snmann nedeni, dönüün ve devrin tesiridir. Gerçekte

hur diye bir ey yoktur, sadece -devir deil- istidare söz vardr. Devir-

ler ve dönmeler olsa bile, âlemde tekrar yoktur. Bütün bunlar yönel-

me ve gitmekten ibarettir. Ne dönü ne ricat vardr! Birinci sebep

yardm edenlerin en hayrlsyken son sebep yardm edilenlerin en

hayrlsdr. Felekler erkek (etkin), unsurlar ise zuhur ve tekvinin ger-

çekletii yerdir. Bu itibarla felekler kendilerinde ortaya çkan türe-

yenlerin anneleridir. Onlardan failler melekler iken edilgen olanlar

feleklerdir. nfialler, yani fiilin sonuçlar ise gelinler ve meleklerdir.

Kaynama ve iltiham olmasayd, bu nizam ortaya çkmazd. Bazen

edilgen münfail tesirini kabul etmi olmakla fail ve müessirin yardm-

cs olabilir. Bu kabul sayesinde failin gayesi ve maksad gerçekleir.

taat edilen emir olmasayd, birlemeler mümkün olmazd. Binaena-

leyh bedenler ve ruhlar, ancak ‘nikâh’ vastasyla ortaya çkar ve zuhur

ederler.

Bunlardan birisi de elli dokuzuncu bölümden bitkinliin gazaba

tahsisinin srrdr: Gazap her cins içinde nefsin yorulmas ve bitkin

dümesi demektir. Bedenlerin yorulmas, nefislerin makul ve mahsus

varlklarla ilgili himmederinden kaynaklanr. Müteessir olan örenir-

ken müteessir olmayan da yoktur; maksadn gerçekletirmi olmakla

Rab kullardan ayrlr. Rab -kul kadrini bilmese bile- emrini maksadna

ulatrandr. Bunun yan sra kul ed-Dehr’in hükmüyle ‘kahr kulu-

dur5
. Kim senin üzerinde hüküm sahibiyse, valin odur; dilersen görev-



254 Fütûhât- Mekkyye l~]

lendirir, dilersen azledersin! Dilersen tenzih eder, dilersen tebihin ta

kendisi olan tenzihte tebih edersin. Hal böyleyken marifetin verdii

rahatlk nerededir? Bu niteliin yannda varlk nedir ki? Zalim, merte-

belerin çounda hüküm sahibi olandr. Zahirde hüküm bâtna aittir.

Nefesler olmasayd, duyular hareket edemezdi.

Bunlardan birisi de altmnc bölümden damarlar çekilmiken

frkalarn ortaya çkmasnn srrdr: Arz günü gelip farz vc sünneti

yerine getirmekle ilgili hesaba çekilme gerçekletiinde, emzikli kadn-

lar emzirdiklerini brakr, herkes biriktirdiini deersiz görür, insanla-

rn damarlar çekilir, frkalar ayrr, haklar sahiplerine ödenir, insan

sandkta biriktirdikleri hakknda hesaba çekilir. Artk kuku ve yalan

ortadan kalkar, iki göz sahibi için sabah aydnlanr. Yüz çeviren ve

ard sra giden kii piman olurken ilâhî-güzel isimlerin tecellisiyle

ahlaklanan kalpler saadeti elde eder. Bu tecelli ‘yaklat ve sarkt’ deni-

len mahaldedir. Birinci ve öteki inite ‘rabbinin büyük ayetlerini gör-

dü.’ Fasl kubbesinde adalet terazisi kurulurken ihsan ehlinin terazileri

ilahi inayet sayesinde ar gelir. ‘Kimin terazisi ar gelirse ‘Memnun

bir hayat içindedir, yüce bir cennette dallar sarkm bir halde ...’
343 Kimin

terazisi hafif gelirse
lHaviyeye yaslanr, haviye nedir ne bileceksin? kuat-

c atetir.’344 Farklar tanmlarla ve snrlarla belli olur. Bir ksm bed-

bahtlk menzillerine yerleirken bir ksm saadet menzillerine yerleir.

Bunlardan birisi de altm birinci bölümden berzahlarda bulunan

ihtiaml makamn srrdr: ‘Beyne-beyne’ diye ifade edilen berzah, iki

ey arasndadr. Bu yönüyle berzah aralarnda bulunduu iki eyden

herhangi birisi deil, onlarn bir toplamdr. Bu özelliiyle berzah

üstün izzet, etkileyici ihtiam ve derin makamla berzahlar ilminin

sahibidir. Kyametten ona ait olan ksm Araf iken isimlerden de (on-

larla) nitelenmektir (ittisaf). Bu nedenle berzah insaf, yani yarmlk

makamn elde etmitir. O ismin ayn olmad kadar isimlendirilenin

de ayn deildir. Onun hüviyetini muammay çözen bilebilir. Gören

ve kor onda eittir. Berzah klar ile karanlklar arasndaki gölge ol-

duu gibi varlk ile yokluk arasndaki ayrc snrdr. En doru yol

(tarîk-i emem) onda sonlanr. Berzah anlayan kimse için iki makam
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arasndaki vakfe ve durak yeridir. Zamanlardan ona mahsus olan ‘sü-

rekli an’ iken bu özelliiyle berzah sürekli varlk demektir. Berzah iki

ucu da kendinde birletirirken ayn zamanda iki âlem arasndaki me-

kândr. Noktayla çevre arasndaki ksm ona mahsustur. Bileik olma-

d gibi basit de deildir. Hükümlerden onun pay mubahlktr. Bu

nedenle bütün mezheplere göre ihtiyar (seçim) ve serbestlik ona mah-

susken haram, vacip, mekruh ve mendupla snrlanm deildir.

Bunlardan birisi de altm ikinci bölümden neir ve harin srr-

dr: Neir, yani yaymak dürmenin zddyken doruluk taknlktan

onun vastasyla ayrr. Neir zuhur ve ortaya çkma demektir. Bu

özelliiyle ‘nur üstüne nurdur.’ Hair ise parçalanm bir eyin top-

lanmasdr. Hair sayesinde izdiham gerçekleirken kaynamay sala-

yan da odur. Hair olmasayd nefisler bedenleriyle birlemez (izdi-

vaç), sofralar meydanlarna yerletirilmezdi. Ruhlarn kabirleri onlarn

bedenleriyken bedenlerin kabirleri onlarn balar ve gemleridir. Be-

denlerin hapishanesinde ruhlar serbestçe dolarken rahatça gezinme

ve dolama ruhlara aittir. Bedenlerin surederiyle snrlanm olsalar

bile sürekli bakalama özelliine sahip olanlar ruhlardr. Onlarn

yegâne nitelii mudak birliktir. Suretten ayrlmalar mümkün olmasa

bile, en yüce ve ulalmaz surettedirler. Bedenler kabirlerinden dirilti-

lip sadrlarda bulunanlar için arz günü gerçekletiinde haber haberi

tasdik eder ve kukunun eseri kalmaz. Hayrete düen elde ederken

ahin ancak yakaladn elde eder. bret al fakat yerleme! Dünya bir

nehirdir veya med ile cezrin hüküm sürdüü bir deryayken insan ne-

hir üzerindeki köprüdür.

Bunlardan birisi de altm üçüncü bölümden mukâme (cenneti)

ve keramet (cenneti) srrdr: Ate bir halden baka bir hale intikal

etmek ve göçme yeriyken oradaki nihai hüküm atein rahmete, nime-

te, sknt ve güçlüün ortadan kalkmasyla sona erecektir. Bu nedenle

ate yeri plan cehennem ‘mukâme (yerleilen yer)’ diye nitelenmemi-

tir, çünkü öyle bir özellikte deildir. Buna mukabil ikram ve keramet

diyar olan cennet daru’l-mukame, yani ‘yerleme yeri’ diye isimlendi-

rilmitir. Oras -sözü yerine getirmenin gerei olarak- yerleme yeri-
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dir. Mukamenin zdd olan cehennem ahiret yaratlna elverili ol-

mamtr (cennet ise ahiret yaratln kabul etmitir). Çünkü cehen-

nem çukurun ta kendisidir. Cennet hüsrana uratc bir yer deildir.

Oras kazanç yeridir. Orann çars nifak olduu kadar azab da nifak,

yani ikiyüzlüdür. in d görünüü sürekli bir azapken duyu tam bir

nimet içindedir. Çünkü bedenlerin nimeti mizaca yatkn ve mülayim

olan nimetle gerçekleir.

Bunlardan birisi de altm dördüncü bölümden tabiata yatkn ge-

len veya zt düen ciat hükmünün srrdr: eriat (tabiata) yatknlk

veya ztla dayal deildir. eriatn tasarruflarnda insan mudu eden

veya üzen fayda salayan veya zarar veren hususlarda hüküm ona

aittir. Onun mertebesi -olgularda deil- varlklarda hüküm vermek

mertebesidir. Namaz kraatin açk ve gizli okunduu ksmlaryla bir-

likte be vakittir. slam karkl ortadan kaldrmak üzere be ilkeye

dayaldr. Buna göre tevhit önderdir ve en öndedir. Namaz nur, sabr

ziya, sadaka burhan; hac ise saygn uygulamalar ve helal ve haramlar-

la ilgili yasaklar bildirmek demektir. eriat gidiciyken tabiat gidici

deildir. eriatn yeri dünyayken tabiatn yeri hem dünya ve hem

ahirettir. Teklif hükmü ahirette ortadan kalkarken tabiatn hükmü

kabirden (sonra da) devam eder. Hükümlerin menzilleri eriata ait

iken tabiat beka ve süreklilik özelliindedir. eriat bedenlerin

haredileceini bildirmiken kendileri de mucizelerle sabit olmutur.

Bedenlerin bulunduu her yerde, olu ve bozulu da olmaldr. eriat

böyle bildirdii üzere vahiy bu hükmü getirmi, tabiat onu kabul

etmi, bü hususta görü birlii olmutur. Buna inanmak vaciptir.

Daha önce de Allah insan kuru topraktan yaratmt.

Bunlardan birisi de altm beinci bölümden iki ehadet ile iki ke-

limeyi birletirmenin srrdr: Göz (hakikate ulatran) bir yol iken

bilgi tahkik anlamna gelir. Bilgi görmekten üstün olmasayd (sahabe

içinden) Huzeyme’nin ahitlii iki adamn ahitliini yerini almazd.

nsan anlalsn diye konutuu gibi örenmek için bakar. Sana da

anlayasn diye söz söylenir ve sen de anlalsn diye konuursun !

ehadet huzur demektir ve nur üstüne nurdur. Habere dayal ahitlik
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görmekle gerçekleen ahitlikten hüküm itibaryla daha güçlüdür. Bu

husus Huzeyme’nin kendisinden aktard hükümlerde Hz. Peygam-

ber için yapt ahitlikten anlalr. Görmeye katan kuku olmasay-

d, sahabe Cebrail’in bir beer olmad halde ‘beerdir’ eklinde ahit-

lik etmezdi. Bilgilerinden yararlanm olup anlay gücünün hükmü

altnda bulunsalard, hiç kukusuz, bilmediklerini sorarken gördükleri

kimse hakknda fikir yürütür ve öyle derlerdi: ‘Bu görülen bedene

girmi bir ruh deilse, Dhye olmaldr. Ayn anda birden çok ve farkl

mekânda gözükmüse, bu durum, onun Dhye olmasna zarar vermez,

çünkü her surette kendi hüviyetiyle birlikte bulunur. Onun hüviyeti

karsnda göründüü suretler insann karsnda organlar mesabesin-

dedir. nsan bütün varlklarda da bulunan organlar bakamndan çok

olsa bile kendisi tektir. Söylediimizi kabul eden insan bir eyi görün-

ce neyi gördüünü anlar ve iki kelimeyi birletirir, iki ahitlii telaffuz

eder. Çünkü Peygamber’e itaat eden Allah’a itaat etmitir. O’nun

hüviyeti kulun görme, duyma ve dier güçleri olmutur.

Bunlardan birisi de altm altnc bölümden benzersiz cevherin

kutsiyetinin srr bahsidir: Cevher asildir ve ayrma ve fasl onun

sayesinde gerçekleir. Kuddus ise sevilenin gayblerin perdesinin ar-

dndaki gözüdür. nsan insafl olunca, iman ile müahedeyi ayrt eder.

Özellikle Hakkn güçleri olduu kimse için bu durum böyledir. Habe-

ri tasdik etmek düünüp iin bâtnn görmedikçe gözle görmekle

hüküm vermenin üzerinde bulunur.

Baka bir konu altm yedinci bölümden mukavele ve

muhavelenin srr bahsidir: Söz olmasayd varlklar ortaya çkmayaca-

gibi olan hiçbir ey de olmayacakt. Hitabn ayrmas sözden ger-

çekleirken onun otoritesi ‘dedim, dedi’ ifadesinde tezahür eder. Ta-

lim ehli için muhavele anlaytayken ayn zamanda anlama amac tar.

Muhaveleden örenme amac ‘Seni ifei elimle yarattma secde etmekten

ah koyan nedir?’
345

ifadesindeyken karlkl konumak anlamndaki

mukavelede ‘Namaz kendim ile kulum arasnda ikiye taksim ettim’

kutsi hadisindedir. Bana doru ve benim üzerimdedir. Muhaveleden

bir varlk ortaya çkmaz. Bununla beraber karlkl konuma onun bir
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parças olduu için çkabilir. Karlkl konumak ve mukavele, sonra

gelmek ve yarmaktr. Buna mukabil muhavele varlkta yarmaktr.

Mukavele nispet iken muhavele sebeptir. Mukavelenin bir türü

‘münaveha’, biri de karlkl konumadr. SÖz duyulmak ister ve bir

araya gelmeyi gerektirir. Onun duyanda etkisi vardr ve uzaktakini

yaknlatrr. Baz yerlerde iareti ibareye ihtiyaç duymaz.

Bunlardan birisi de altm sekizinci bölümden tabiat hükümlerin-

den korunmu ve uzak kalm perdeler bahsidir: ‘Tabiat hükümlerin-

den korunmu ve uzak kalm perdeler’ tabirini harikulade hadiseleri

kabul edenler söyleyebilir. Onlar nurlarn ve müahedelerin ehliyken

eriatn srlarna göre amel edenlerdir. Bununla beraber onlarn da

tabiat hükümlerinden olduunu fark etmemilerdir. Çünkü adet de

bir perdedir. Keke kapnn ardnda olan bilseydiniz! Tabiatn merte-

be itibaryla cennetten üstün olduunu bilen, Allah’n bu hayatta

tabiata güç ve imkân bahetmesinin (hikmetini) anlard. Tabiat mer-

tebe itibaryla üstün olmasayd, kyamet günü bedenlerin yaratl

mükül meselelerden birisi olurdu. Kalem ve Levha’yla duran ve onla-

r dikkate alan, tabiattan perdelenir. Müheymen meleklerle oturan ise

salam cisimlerin durumlarndan habersiz kalr. Nefsin gezinmesi ve

rahatlamas için ruhunu hazrlayan kimse, çan sesinin mahiyetini bi-

lemez. Tabiatn hükmü nefsin altndayken aklclarn çou bu hususta

yanlr. Herhangi bir maninin insan tabiatn bilgisinden alkoymas

mümkün deildir. Âlem karsnda insan toplayc-kuatc bir surettir.

Bir ey asln ve esasm bildiini iddia ederken kendisini nasl bilmesin

ki? Dünüyle ve yarnyla snrlanm biri kendi cinsinin dna nasl

çkabilir?

Bunlardan birisi de altm dokuzuncu bölümden ihsan ve vergi

nedeniyle perdenin kefinin srrdr: ükür nimetin artmasnn sebe-

bidir. Bunun yan sra ükür ikramlarn çoalmas ve ilâh isimlerin

insan üzecek ekildeki (tecellilerinden) koruyan bir sebeptir. Cömert-

likle varille zuhur etmiken kerem üzüntülerin ortadan kalkmasnn

sebebidir. (Muhtaçken vermek anlamndaki) îsar nedeniyle eserler

övülürken vermekle perde kalkar. Hibeler sayesinde kötülükler silinir.
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Nimetler nimetlerden arlklar ve binekleri yüklenir. Onlarn üzerle-

rinde, insanlarn ancak nefislerin yorulmasyla ulaabilecekleri yerlere

ve ehirlere ulaabilirler. Bununla birlikte onlar en mukaddes makam-

dan inmilerdir. En srl ilerden birisi de (insanlar uzak beldelere

tayan) develerin etini yedikten sonra abdest almann sünnet olmas-

dr. Bunun nedeni onlarn derin kuyulardan içmeleridir. hsan güçlü-

ü ve engebeyi kolay hale getirir. Hediyelemek en büyük ibadet iken

hibeden geri dönmek ayplanrken yerine getirilmesi övülen bir dav-

rantr. Mevhibeler en çok övülen hususlardandr. Varl ihsan et-

mek bir cömertliktir ve o vecd ehline mahsustur. Allah merkebe su-

yunu verdii gibi her eye yaratln vermitir. Maksada ulama arzu-

su kimi uykusuz brakrsa, onun gecesi uzun olur. Perde katlnda

zarar da ortadan kalkar ve göz keskinleir. Bu durumda görülenin

deeri idrak edilir. Uydurulmu bir söz deildir bu söz! Her av

cevfi’l-ferada bu misalle akar.

Müezzinin sesinin ulat yerlerde bulunan kuru ve ya her ey,

onun lehine ahitlik eder, fakat bu ahitlik ölümünden sonradr! To-

humlularn zekât tohumlardan iken varlklarn zekât hayvanlardan-

dr. Genel itibaryla zekât gümü ve altnla verilir. Bu sayede vergiler

ve adeder bütün türeyenleri içermitir. Güne gidicilii verir. Kendisi

de batmasayd gitmezdi. Malm sana veren kii emellerini yok ede-

mez. Böyle biri merdiin bal olduu eyi sana ihsan etmitir. Sen de

bakn ve düünceni onun içine ve ona doru çevir! Kendisine ait bir

eyi sana veren cömerdik etmi, nimet vermitir. Bu ise ihtiyaç duyu-

lana ilavedir.

Bilmelisin ki rzk vermek -tesadüfle deil- kasda gerçekleen bir

efkattir. nfak sefaleti ortadan kaldrr. Geceleyin yolculua çkartlan

kimse yedi kat semay gezmeden burakn srtndan inmez. Ona veri-

lenler ancak Rezzak’ bilmesinden dolay verilmitir.

Bunlardan birisi de yetmiinci bölümden ziyarette ve kastta ah-

din srrdr: Ziyaret kast olmasayd resuller gelmeyecei gibi yollar

hazrlanmazd. Hâlbuki peygamberliin ve peygamberin varl zo-

runludur. Dolaysyla bir yol olmaldr. O akit ve ahit sahibidir. ‘Önce
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ve sonra emir Allah'a aittir.’ el-Malik’in yanndan gelen herkes, orada

neyin bulunduunu bildirmek maksadyla gelmitir. Oras meçhuldür,

akla göre deildir, hatta baz akllar oray imkânsz sayar. Nakilde de

bulunmaz. Fakat akln imkânsz sayd eyi nakil çürütür ve redde-

der. Böylece (nakille birlikte) yerleme yeri sabit olmu, kaç yeri,

O’na doru olmak üzere belirlenmitir. ‘Hayr, sorumluluk yoktur!

Karar yeri Rabbindir.’ Allah takip edecek kimseler için menasiki belir-

lemi, sana olan inayeti nedeniyle onlar artrmtr. Allah salik için

tutulacak meslekleri ve yollar açklam, O’na doru giden ve yönelen

herkese iarlarna ve yasaklarna saygy emretmi, (kurban edilen)

develeri ‘hilim sahibi ve vahlananiar’ nezdinde iarlarndan saymtr.

Bununla birlikte kurbanlarda dikkate alnan husus, bizzat s izsiniz. Bu

durum ‘Onlarn etleri ve karlar Allah’a ulamaz, sizden olan takva Al-

lah’a ular’346
ayetinde belirtilir. Allah menasiki ancak sana dönük

inayeti ve iltimas nedeniyle artrmtr. Çünkü sana kendisini tanma-

y ve sfadaryla nitelenmeyi emretmitir. Binaenaleyh Allah da vaadi-

ni dorulamak ve gerçekletirmek üzere kulunu ‘ziyaret eder (hac

ileyhi)’. Bu ziyarete de belirli bir menasik ve tanmlanm hükümler

koymutur. Bu itibarla Allah
‘Bulunduunuz her yerde O sizinle beraber-

dir
’347

buyurur ki, bulunduunuz her halde demektir. Nitekim sizin

için ‘eriat’ olarak belirledii amellerde O’nunla olmazn emretmitir.

Bunun yan sra Allah (hac’da) çokluk içinde çokluktan birlie dön-

menizi temin etmek üzere ta atmanz emretmi, ta atmay dört

güne yerletirmitir. Bu sayede tamlk ve kemal derecisini elde etme-

niz için (bünyenizde bulunan) her tabiat için bir gün tespit etmi,

bunlar yetmile snrlamtr; yetmi iimmet-i Muhammed’n ömürle-

rinin bitiminde altmtan daha yaygn ve galip olan saydr. Allah onu

on saysndaki yediye yerletirmitir ki, yediyle çarpan kendisini bula-

bilsin! Böylece yedi onun sahibi olmutur. Ta atmay Mina’daki üç

yere yerletirmitir. Bu durum insan yaranlndak üç özellie iaret

eder; akl, duyu vc hayal! Bu sayede insan yaratl Mina’ya (ayn

zamanda maksadna) ular. Akl ve duyu kendisini snrlasa bile infial

özeliindeki hayal kendisini serbest klar. Bu itibarla hayal surete en
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çok benzeyen ey olduu gibi surelerden en büyüü de kendisine

aittir.

Sonra Allah hacda saçlar kesmeyi (halk) emreder; halkn (saç

kesmek; yaratlm) gitmesiyle Hak zuhur eder, (kesilen saç anlamn-

daki a’r ile uur arasndaki ilikiye iaretle) bu zuhur mücmel bir

uurdur. Bilginin daha mücmel bir eküde görünmesiyle ilk uuru

ortadan kaldrmtr. Allah yaknlk bölünmesin ve ayrlma olmasn,

parçalanma girmesin diye cem’ (toplanmak) üzere vakfeyi emretti.

Vakfe ise Arafat’ta olmutur, (Arafat ile marifet arasndaki ilikiye

atfla) çünkü vakfe ve durmak, ancak marifette olabilir. Hacnn kar-

lat güçlük ve skntlara karlk olarak, oradan ayrlmak üzere

Mina günlerini ‘sofra’ yapmtr. nsan yaratl itibaryla ‘yoksuldur

ve toza topraa karmtr’. Bu nedenle ilk tavaf geli tavafyken

küdum tavaf da gelmekle ilgili olmu, veda hacc heyetlerin ayrlma-

syla ilgilidir.

Bunlardan birisi de yetmi birinci bölümden gizli ileri ortaya ç-

kartmak üzere kesirli saylarn srrdr: Kesirli say saylandr, bilhassa

da varlkla nitelenirse ve tanmlanrsa böyledir. Say çokluun birlii-

ne sahiptir. O çokluun snrnda durulaca sonu yoktur. Kesirli

sayyla ilerin gizliliklerinin ortaya çkartlmas, varla giren ve bölü-

nebilir olan ‘saylan’ itibaryla gerçekleir. Bu da say derken anlalan

saynn ta kendisidir. Onunla eyadan münezzeh Allah hakkndaki

gizli bilgiler ortaya çkar. Bu itibarla O’nu bilmekten daha gizli bir ey

yoktur, dikkatle incelersen bunun farkna varmaksn!

Varlkta bulunan saylann kesirli saynn ta kendisi olduunu

söyledik, çünkü biz, sonsuz saydaki mümkünlerden sarf nazar ettik

ve onlar zamanda yaratlm olanlar (hadisler) diye ifade ettik. Bu

ksm bütünden bir cüz ve parçadr; onda ihata bulunmad gibi

snrlama ve saym da yoktur. Tümevarmda neye ularsa ulasn,

saylan ve adet haline gelen ksm, mevcut olan iken ayn zamanda

mevcut saylan demektir.
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Bunlardan birisi de yetmi ikinci bölümden yüksek menzilden ge-

ri dönmenin srrdr: Allah’a doru ve dürüstçe yönelmenin alametle-

rinden birisi yaratklardan kaçmak iken yaratklardan kaçtaki dürüst-

lüün alametlerinden birisi Hakk bulmaktr. Hakk tam anlamyla

bulmann alamedeririden birisi ya irat maksadyla veya bizzat Hakkn
kendisi olduu için yaratklara (halk) dönmektir. Bu itibarla dönen

insan; halk, bir açdan Hak bir açdan halk diye isimlendirir. Nitekim

‘vecih (yüz)

5

sahipleri böyle derler. Vecih beka özelliine sahiptir.

Çünkü vecih ulvilik özelliine sahip zattr. En doru sözde ve kelam-

da öyle bildirilmitir: ‘Her ey helak olacaktr, O’nun vechi hariç/’
348

Baka bir ayette öyle denilir:
‘Onun üzerinde bulunan her ey fanidir,

celal ve ikram sahibi rabbinin vechin.den baka !’349 Fakat ayette geçen

‘onun üzerinde’ ve yannda bulunmakla ilgili bir sr vardr, öyle ki:

Her ‘her (ey)’ ifadesi geçtii her balamda genellik bildirmez. Mesela

baz yerlerde snrlama anlamnda olabilir. Allah bereketsiz rüzgâr

hakknda ‘Üzerine urad her eyi kuma çevirir
’350

der. Hâlbuki rüzgâr

üzerinden geçmi olsa bile geçtii her yeri kuma çevirmemi, üstün-

den geçmi olsa bile Allah rüzgâra o yerle ilgili böyle bir tesir gücü

vermemitir.

Bunlardan birisi de yetmi üçüncü bölümden sadrlarda gizli kal-

m sadr ilimlerinin srrdr: Kalpte inanlan ilah (ilah- mutekad)

kalbe iaret ederken kalp de inançta sabit olan bulur, çünkü ‘O’nun

benzeri bir ey yoktur .’
351

Gölgesi olmayann nasl aksi ve yansmas
1

olabilir ki? Kalp sadrlardadr ve ayn zamanda dönmek-deimek

demektir, yoksa sudurun biri deildir. Biz katndaki hâzinelerde bu-

lunmamamz itibaryla Hak’tan sudur ettik. Nitekim Allah bize ö-
retmi ve biz de örendik. Bu sudur baz ilerde olduu gibi viirudun,

yani geliin öncelemedii bir sudurdur. ‘Sudur vüruddan sonradr 5

diyenler ise varln hakikati hakknda bilgiye sahip deillerdir. Yok-

lukta sabit olmasaydk kerem hâzinelerinin bizi ihata etmesi mümkün
olmazd. Demek ki bizim hakikaderimiz yoklukta görülmeyen sabit

bir eylie sahiptir. ‘Zikredilen bir ey deildi
,3S2

ayeti buna iaret eder.

Ayette kastedilen insann henüz var olmak için emir almad halidir
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ve bu halde Allah onu hikmetli zikrinde ‘zikir’ kelimesiyle ifade etmi-

tir.

Bunlardan birisi de yetmi dördüncü bölümden cihattaki iyilik ve

bozulduun srrdr: Varlkta bir suret bozulunca, onun bozulmas

suretlerinin zuhuru demektir. Binaenaleyh suretler sürekli fayda ve

zarar halindedir. Cihat salah ve fesad içerir. Çünkü cihat esnasnda

kelleler kesilir, duyu duyulur olandan aynlr. ehit hayattan ayrlm

olmak itibaryla ölü gibidir ve bu nedenle mal miras haline gelir,

eiyle baka birisi evlenebilir. Gerçekte ehidin einden bo saylmas,

hakimin haber alnamayan biriyle eini ayrmasna benzer. Öyle biri

hayatta olsa bile ulalamayacak kadar uzakta olduunda -mezheplere

göre- hakim kararyla bo saylr. nsanlarn efendisinin öyle dedii

aktarlr: ‘Ne zarara urayn ne zarar verin!’ Bilindii üzere, ehit

toprak altna girse bile ebedilik yurdunda saadete nail olmutur. Bu-

nunla beraber topran altnda bulunduu için geri dönmesine veya

bulunduu yüksek mertebeden inmesine imkân olmasa bile yine de

hayattadr ve rzldamr. Fakat einin yannda deildir ve boanma

olmamtr. Bu da ölülerin durumudur. ehitler ‘hayattadr, rablerinin

katnda n&hlanrlar, sevinirler .'
353 Bizim açmzdan onlar ölmülerdir

ve biz gördüümüzü biliriz. ‘Herkes için niyet ettii vardr.’ Biz gör-

düümüze göre hüküm veririz. Sen de duy ve yararlan!

Bunlardan birisi de yetmi beinci bölümden inatlamay terk et-

menin (bazen) isabetliyi terk etmek demek olduundaki srdr: nat-

lamay terk -alkanlk olarak deil iradi olarak- Hakka uymak anla-

mna geldii için cn doru vc gerekli davrantr. natç doruluk

oturanda oturunca, hiç kukusuz Hakkn mertebesinde bulunmu

demektir. Hakikat ehli bâtl savunanlarla inatlamazsa, onun iyilii

yerleen bir hal deil, aksine atl bir eydir. Binaenaleyh bu durumda

inatlamay terk eden doruluu terk etmi saylr. sim isimlendirile-

nin ayn olmadnda, isimler birbirinin zdd ve mukabili olur. Kud-

ret eli onlar perçemlerinden tutunca, korunanlar kalelerinden çekip

indirir ve kaleler bunu engelleyemez. Hakikati söyleyen insann inat-

lamas baz yerlerde doruluk anlamna gelirken bâtl savunann
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inatlamas ise bozgunculuktur. Birincisi inatç saylmaz; sadece onun-

la tartlrsa o da srarla tartr. Muhatab susarsa o da susturulmu

kimse gibi olur. Susturulmu kimse delilden yoksun olup delil arayan

kimsedir. Allah için ayaa kalkmak ve mücadele etmek, çok vah eden

ve cezalandrmaya gücü yettii halde balamay seçen (Hz. bra-

him’in) niteliiydi. Allah uruna yapt mücadele olmasayd, atee

atlmaz veya göz önünde âdet almazd. Ate yaratlmlarn gözlerine

göre ate iken Hz. brahim için 'serin ve esenlikliydi’. brahim onlara

göre sabit ve sürekli bir azap içindeyken gerçekte nimet cennetindey-

di. Nefesler onun üzerine eserken adeta bir hamamdayd.

Bunlardan birisi de yetmi altnc bölümden topluluk içindeki

yalnzln (halvet f’l-celvet) srrdr: Varlkta halvet ve yalnzlk söz

konusu olamaz. Çünkü varlkta her ey ya görendir veya görülendir.

Srlarn halvetinde cl-Ccbbar ile celvet hali varken bedenlerin halve-

tinde ise ruhlar insana elik eder. Mutlaka insann doldurduu bir

mekân vardr. Sen onu görmesen bile o mekân seni görür. Halvet

izafetle ve nispî olarak var olan bir eydir. Bu nedenle de bir sebebin

kendisinde bulunmas gerekir ki bu da celvet demektir. Varlk sefer-

deyken ve gözler seyre dalm hareket ederken halvet nerede gerçekle-

ecektir ki? insanlar bir yere yerlemi olsalar bile seferdedirler; dola-

yor olsalar bile bir yere yerlemi saylrlar. Tek bana yolculuk

edersen eytansn; bir arkadanla beraber yolculuk edersen ikiniz

birlikte eytansnz; bir arkada ve melekle beraber yolculua çkarsa-

nz eytann üzerinizde otoritesi olmaz. Bu itibarla üç uzaklktan ya-

knla doru bir intikal ve hareket demektir. Binaenaleyh madum
veya mevcut her halvet ve yalnzlk müahede edilen bir ey olmad
kadar her celvet ve topluluk da övülür deildir.

Bunlardan birisi de yetmi yedinci bölümden ‘celvet içindeki hal-

vetin’ srrdr: Halvet doruluk oturanda Hak ile gerçekleen celvet

demektir. ah damarndan daha yakn olan Hakktan uzaklaarak kul-

lar nereye gidebilirler ki? Binaenaleyh halvet Allah’tan (yani O’ndan

uzaklaarak yalnzlk deil), O’nunla tek kalmak demektir. Bu itibarla

O’nun her bir eyde bir varl vardr ve bunun için mutlak anlamda
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halvet imkânszdr. Kim mudak anlamda bir halvetin olabileceini

ileri sürerse onun hatas sürade ortaya çkar.
‘
Allah’n gördüünü bilmez

mi?’354 Hal böyleyken halvet nerede kalmtr? (Bah ne göreceksin?
353

Celveti talep etmek olmasayd, kimse halvete girmezdi. Halvetin yeri

çöl (ma’bede) iken halleri snrldr. Celvet ise zat gerei talep edilen

ve ismiyle ve alametiyle görülen bir eydir.

Bunlardan birisi de yetmi sekizinci bölümden sahillerde yalnz

yaamann ve uzlete çekilmenin srrdr. Sahillerde ve dalarda uzlete

çekilmek ve yalnz yaamak Allah adamlarnn niteliklerindendir. On-

lar bu hali Allah’n eserlerine bakp Yaratan’a geçmek üzere (bir istid-

lal yöntemi olarak) benimsemilerdir. Allah dalar direkler yapm,

direklerle sallanan yeryüzü beiini sabit klmtr. Allah adam dala-

rn zirvesine bakarak yüksek himmet ve en ulvi ve kutsi ileri talep

etmeyi örenir. Memur olduu Rabbine itaatte kararl ve sabit olmay

ise dalann derinliinden alr. Hakkn srrndaki tecellisini dan par-

çalanmasndan alr ve örenirken Allah’n dini hakkndaki kuvveti ve

gayretini dalarn salamlndan ve gücünden alr. Hakkn tevik

ettii ekilde hükmü altnda bulunanlara kar yumuak davranmay ve

zaaf ve geveklik göstermeksizin efkat etmeyi, dalarn beklenen gün

için ‘atlm pamuk haline gelmeleri’ ve dönücbilmelcrinden örenir.

Allah adam denizlerden genilii alr ve ahlakna uygular. Bunun yan

sra rüzgârlarn tesiri karsndaki edilgenliklerini ve kabiliyederini

alr; rüzgârlar nefis kokularyla denizleri dalgalandrrken onlara tesir

ederler. Binaenaleyh Allah adam her ilâh ismin hükmü karsnda o

isim hakkndaki bilgisi ve marifetine göre hareket eder. Onun kar-

snda lâhî isimler denizin karsndaki hava mesabesindedir. simler

onu sakinletirdiinde sakinleir ve bilir ki ‘sakinleen ey Allah’a ait-

tir.’ Allah hüviyeti bakmndan zarar ve fayda denilen eyleri kendinde

toplayandr, çünkü ez-Zarr ve en-Nafi’dir. Allah adam mücahe hali

için denizlerin tutumasn dikkate alr. Denizlerin tutumasnn bir

yönü de onlarn yanmalardr. Bu ve benzeri nedenlerle Allah adam

sahillerde ve dalarda uzlete çekilir.
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Bunlardan birisi de yetmi dokuzuncu bölümden aile ve mal yö-

netmekle beraber uzlete çekilmenin srrdr: Cisimlerle uzlet etmek bir

vehim iken manayla uzlet manay sevene aittir. Bir ey tebihsiz bir

ekilde Hak’tan uzak kalabilseydi, ‘Her nereye yönelirseniz, Allah’n

vechi oradadr’356
ayeti doru olmazd. Hâlbuki bu ayet dorudur ve

hakikattir. Maln ve ailesini idare etmek üzere uzlete çekilen herkes

Allah adamdr ve ailesi ve malndaki her iinde O’nunla beraberdir.

Temizlenmenin terkte olduunu ileri süren kii bir iftiracyken yalnz

kalmak üzere uzlete çekilen insan kutsiyetindeki anna layk veçhile

Rabbiyle beraber deildir. Böyle biri aklyla duyusunu ayrt edemeye-

cei gibi bulunduu yerde içinden talep etmesinden daha çok Hakk
talep etmez.

Bunlardan birisi sekseninci bölümden de kendi yurdunda karar

klmann ve yerlemenin srrdr: Yaratlm için karar klmak ve bir

yere yerlemek. Hakkn istiva etmesine benzer. Bilmelisin ki, komu-

luk bir yere yerlemekle mümkün ve geçerliyken komu da bir yere

yerlemi olmaldr. Kemal sahibi olduuna ahitlik edilmi arife ka-

dn öyle der: ‘Benim içn senin katnda bir ev ina eyle !’
357 Oras arzula-

rn gerçekletii yerdir. Hz. Asiye önce komuyu, ardndan evi zik-

retmitir, çünkü komuluun evle birlikte olabileceini biliyordu. Ar
cennetin çars ve istivann gerçekletii yerdir. Cennetin dibi de

belalarn yeri olan cehennemin çatsdr. Cehennem üzerinde cennet -

ibret gözüyle bakabilenler için- ate üzerindeki kazana benzer. Gerçek

ve kâmil adam, kendi menzilinde evine yerleebilen kimsedir. Allah’n

ihsanlarnn yaygnlm ve genelliini bilen kimse karar klar ve yerle-

ir. Binaenaleyh insana bir menzil ve ev gereklidir. Bu itibarla ilk

menzil vc evinden uzaklaan olmaman gerekir! nsann ilk menzili ve

evi Yaratan’n kendisine dair bilgisidir. Ondan ayrlsan bile hem ayr-

lrken ve hem de yolculuk sürecinde o menzilde bulunursun. Dilersen

rahat et dilersen yorul! Her durumda O’nun bilgisinde halden hale

geçersin. Hz. Musa kendisiyle ancak ölümle karlaacan biliyorken

rabbinden kaçm deildi. Onun kaç sebebi, evinde kalnca Allah
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hakkndaki marifetinin artacan bilmesiydi. Binaenaleyh onun kaç,

karar klmak ve yerlemek demekti.

Bunlardan birisi de seksen birinci bölümden vatanlardan uzak-

lamak ve kardelerden ayrlmann srrdr: nsann duyular onun

vatanyken güçleri kardeleridir. Vatanlar oraya yerleene (Hak) ver,

kardelerini de Rahman vastasyla terk etmelisin. Allah ‘Beni göüm

ve yerim sdramad, takva sahibi ve temiz mümin kulumun kalbi

sdrd’ kutsi hadisinde belirttii üzere ‘vatana yerleendir’. Allah

temiz ve saf bir yere yerleebilir. Kursi hadisre ‘Ben kulumun görme

ve duyma (gücü) olurum’ denilir. Hakkn hüviyeti düünen ve ibret

alanlar için kulun güçleridir. Bu sayede arif, vatandan uzaklamann

anlamn örenir. Örenenin de kardelerini terk etmesi gerekir. Allah

ile yaratlm nasl bir arada olabilir? Bütün hallerinde Allah ile bera-

ber ol ki iinin sonu övülebilsin! Toplayc-kuatc olduunu ören-

dikten sonra, didimekten ve itirazdan saknmalsn. Zaten ayrma

mevcut olduu kadar gözlerinle gördüün de odur.

Bunlardan birisi de seksen ikinci bölümden imtihanlardan ve s-

kntlardan dolay delirmenin (cünûn) srrdr: Cünûn yönlendiricidir.

En güçlüleri ihsanlar iken en zayflar marifederdir. Bir marufu olan

marufu müahede eder; kim cennetinin (delirmek anlamndaki cünu-

nun ikinci anlam olan gizlenmek ile cennet arasndaki baa iarede)

ardnda gizlenirse, cinnetinde cennetini müahede eder. En büyük

bela ve sknt fitnelerin vukuudur. Allah adamlarna göre mal ve ev-

lattan daha büyük fitne yoktur. Çocuk insan cahil klan, cimri ve

korkak yapan bir fitnedir. Mala gelirsek onu her bakmdan sahibine

terk etmelisin! nsan mal elde ederse helak olur, elinde tutarsa mal

sahibini helak eder; cömertlikte kullanrsa mal elinden çkar. Cimriyi

cimrilik knarken cömerde ise israf zarar verir. nsan kokumu bir

nutfeden yaratlrken gerçekte ihtiyaç ve yoksulluk özelliinde yara-

tlmtr. Züheyr b. Ebi Selma öyle der: ‘Kadehin uçlarna asi olann

aileye itaati kaçnlmazdr.’
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Kadehin etrafna asi olan hiç kukusuz

htiyaçlara itaat eder, bütünüyle yok olmay seçer

Fitnelere maruz kalan insan hiç kukusuz imtihanlardan büyük

pay ve nasip alr. Delille ancak iddia sahibi imtihan edilirken iddia

eden hiç kukusuz kendisini imtihana maruz brakmtr. c
Kullarma

benim Gafur ve Rahim olduumu bildir.'3*8 Biz de hatalardaki cüreti dile

getirdik. *Benim azabm elim bir azaptr .*
359

Kötülükler ve skntlar,

belalarn gelmesine engeldir. bn Seyyid el-Bateiyusî -Allah kendisin-

den raz olsun- bir iirinde öyle der:

llah’tan umut ederim ve korkarm

Srat- müstakim bu demek bilirim

Rabbin Hicr suresinde buyurdu:

lah Kerim’dir

Kullanma bildir dedi: Ben

Gafur ve Rahim’im
,

Ekledi: Benim azabm

En ac azap

Bu nedenle kalp dolanr durur

Umut ile korku arasnda

Bunlardan birisi de seksen üçüncü bölümden perde, perdedar ve

kapnn ardnda durmanm srrdr: Perde perdedar bir rahmet iken

delil tecellileri yakmak demektir. Bu itibarla perde tecellinin intikam-

dr. Burhan derekelerde bulunanlara gelmemitir. Kap ardnda bulu-

nana ulamay, onun nezdinde durmay ve yerlemeyi imkânsz hale

getirmezse, kapnn ardnda durmak bir perde deildir. Ardndakine

ulamay mümkün klan bir kap talep edilenin ta kendisidir, çünkü

sevilen odur. Yanna ulatnda ise önünde durursun; kim ona yar-

dm ederse, kendisini müahede eder.
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Bunlardan birisi de seksen dördüncü bölümden hadler ve akitle-

rin srrdr: Hadler snrlanm ve tanmlanm izhar ederken akitler

akdedileni gizler. Rabde ve kulda akit ve snrdan baka bir ey yok-

tur. Hakkn smr ve haddi ‘O’nun benzeri bir ey yoktur
3360

ifadesinde

belirtilirken (bu özelliiyle kuldan) ayrr. Kulun snr ve haddi göl-

gede ve yansmada tebarüz eder. Bilinmeyen snr-tanm akldayken

mevcut snr-tanm görülür. lahi snrlar-hadler; Ama, istiva etmek,

inmek vc beraberlik eklinde çeitlenmi, (varlk anlamnda) i snrla-

namam ve idrak edilememi, bunun için de âlem O’nun hakknda

hayrete ve baarszla dümütür. Kim ii O’na havale ederse selame-

te ererken kim iman ederse daha çok güvende olur.

Bunlardan birisi de seksen beinci bölümden belalardaki takvann

srrdr: Takvada yükselmek -beka yurdunda deil- fena yurdu olan

dünyada gerçekleir. Teklif diyar olan dünya hayatnda her iinde

takva sahibi olan insan göçerken kemal derecesini elde eder. Bu i bir

imtihandr vc imtihanda takva vesilesiyle yardm talep etmelisin. Tak-

va ancak Allah’n yardmyla mümkün olurken sadece Allah’n kar-

snda takva sahibi olmak mümkündür. O’ndan saknmak gerekirken

zarardan O’nun vastasyla saknlr. Kurtulu ve necat yolumuz kabul

ettiimiz Hz. peygamber Allah’tan Allah’a snmtr: O’na snlr
ve O’ndan snlr! Demek ki hastalk da ilaç da sensin! Dümanlar

hastalklara tevik eden de sensin. Takva sahibinin hükmü iki toplulu-

un karlat karlama gününde ortaya çkar. Orada suret itibary-

la iki grup bir araya gelir, çünkü söz konusu olan genel halifeliktir. Bu

halifeliin srr ise büyük imtihan günü ortaya çkar. Niçin gruplardan

birisi kurtulurken öteki kurtulamaz? Binaenaleyh zorbalar da nebiler

de yeryüzünde halifedir.

Bunlardan birisi de seksen altnc bölümden yaratklardaki hü-

kümlerin srrdr: Uykulardaki hükümler yaratklardan kaynaklanrken

ayakta duranlardaki hüküm uykudan ortaya çkar. Hikmetler olma-

sayd hükümler ortaya çkmayaca gibi intikam nimetten ayrmazd.

Hükümler konulmam olsayd kimse uykudan haz almayaca gibi

âlemde hiçbir imam görevlendirilmezdi. Binaenaleyh âlemdeki nizam
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hüküm vastasyla kurulmu, nizam gerçeklemi, âlem birbirine ba-

lanm, nefislerdeki güven ve emniyet temin edilmi, bu hakim güven

ise duyulura geçmi ve tamtr. Böylelikle ehirlere göçler gerçek-

lemi, yolculua çkan insan ailesi ve mal hakknda bu sayede gü-

vende olabilmitir. Bu güven, eriat tarafndan bildirilmemi olsa bile,

akl tarafndan ortaya konulmu hükümlerin neticesidir. Binaenaleyh

her durumda can güvenliini salayan bir kanun olmaldr. Kanunla-

rn en üstünü eriatlar iken ona uyanlar kurtulua erer.

Bunlardan birisi de seksen yedinci bölümden farz ve nafilelerdeki

doan ve batann ne olduudur: Senden doup sana battnda, Allah

hakkndaki bu kadar bilgi kâfidir. Binaenaleyh Allah doarken zuhur

eden ez- Zahir batarken gizlenen el-Bâtn’dr. Saadet ve bilgiye ula-

mak istersen O’nun sözünün snrnda durmalsn! Hz. brahim (a.s.)

bat sevmeniti, çünkü onu aa doru inerken görmü, hâlbuki

kendi himmeti yaklamak talebiyle yukar yönelmiti O zat gerei

aa inerken hakikatiyle de kaybolur ve batar. Yldzn bat hariçten

olunca Hz. brahim yldz kaybetmemek için miraçlara muhtaç kal-

mt. Bu miraçlar sayesinde artk batmak, bilgiyle arasnda bir perde-

ye dönümez; Miraç bir yolculuktur. Hâlbuki Hz. brahim bu ite

intikal ve yer deitirme olmadm biliyordu. stiva ederken veya

etmeden, bütün mekânlarn Allah’a yaknl birdir. Allah nafile iba-

detlerde senin kendin olduunu bildirmiken farz ibadetlerle de senin

O’nun ayn olman salamtr. Allah farzlarda seni seninle görürken

nafile ibadetlerin salad yaknlkta sen O’nunla görürsün. Demek ki

bu i -birbirinin yerini almak üzere- devridir. •

0 senden deildir sen O'ndansm

Sen O’ndansm, O’ndan deilsin sen

Bunlardan birisi de seksen sekizinci bölümden her tarzyla kuku-

dan uzaklamann srrdr: üphenin hakikati, her yön ve cihere dönük

bir yönünün bulunmasdr. Bir ey kendi hakikatinden ayrlmayaca

gibi yolunun dna da çkmaz. Herhangi bir varlk hakikatinden çksa,

bilgi ortadan kalkar ve idrak gözü körelir, hükümler anlamsz hale
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gelir, azaba güvenmek söz konusu olmaz. Benzerlik ve müteabih,

bilen ve hüküm veren için, hüküm sahibidir. Kim sana benzerse sen

de ona benzersin; kim sana kzarsa sen de ona kzarsn. ‘Herkesin bir

yönü vardr ve ona yönelir.’ Senin ve baka birinin (ayn anda) kendi-

sine yöneldii bir üphe yoktur. Âlem tahalli nedeniyle bir üpheyken

sen de tecellide kendisine benzersin. Ona bakarken üzerine gelen su-

retlerdeki deimelere baknz! Hatta Hak suretlerde bakalar. Hak-

kn kendisi ‘baka’dan münezzeh olacak kadar ycedir. Bu itibarla

hepsi bir hakikattir ve ihtilaf ve farkllk diye bir ey yoktur. Say da

yoktur ki bir araya gelmek söz konusu olabilsin! Demek ki kukunun

hakikati kukunun ve benzerliin kendindedir.

Bunlardan birisi de seksen dokuzuncu bölümden arzu duyulan-

larda ehvet ve arzular elde etmenin srrdr: ehvetten kurtulmak ve

ondan soyutlanmak mümkün deildir, çünkü ehvet, dünyevi yaratl-

n hakikatinden kaynaklanr. Arzu nesnelerine yönelmek, bütün yön-

lere yönelmek demektir. Âlemin lâhî surette yaratlm olmasnda

alacak bir durum yoktur. alacak olan onu surette berzah olarak

görmektir. Berzah iki uç arasndadr. Hâlbuki iki hakikatten baka bir

ey yoktur: Sen ve senin kendisinden var olduun (Hak)! Her ey
O’ndandtr. Bizce berzah dtaki varlkta meydana gelebilir, çünkü

berzah, madum-sabit hakikader ile d varlk arasnda bulunur. Bu

yüce ve zirve makam dikkate alan ve ona riayet eden, âlemin varlk

halinde bir berzah olduunu örenir. Âlem varlktan kalkm olsayd,

tanmlanm ye snrlanm berzah da kalkm olurdu. Misiler nedeniy-

le ilerin benzemesi, youn cisimlerin gölgeler sayesinde benzemesi

gibidir. ‘Göklerde ve yerdeki her ey isteyerek veya zorla Allah’a secde

eder .

3301 Onlarn gölgeleri akam ve sabah deiir.

Bunlardan birisi de doksannc bölümden Allah adamlarnn helali

terk ederken tercih ettikleri tavrn srrdr: Haram bir ey helalde bu-

lunduunda gerçekte helal, helal ise haramda bulunduunda haram-

dr. Allah adamlar helali ancak hükümler altna girmesi nedeniyle terk

etmi, bedenlerini ayakta tutmakta zorunlu ksmyla yetinmilerdir.

Helal belli olduu gibi haram da bellidir! Onlarn arasnda bulunan
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ise her ikisini belirleyendir. ‘Ara’ kalksayd, hükümler de varlklarn

yitirirdi. Binaenaleyh ilkeleri iyice incelediinde, (görürsün ki) : Zahit-

lik ancak nimetin fazla ksmyla ilgili olabilir. Muhtaç olunan ksm ise

(bedenin ayakta durmas için) kendisine dayanlan ksmdr ve ondan

uzak kalmak doru deildir. Bu itibarla muvahhidin gdas birlerde

iken varlk mevcut ile, tanm tanmlananla, say saylanla, müahede

müahede edilenle beslenir
.

(her biri ötekinin gdasdr). Demek ki

sebep kalkmayaca gibi nispetler de yok saylamaz.

Bunlardan birisi de doksan birinci bölümden mubahlardan uzak-

lamay benimsemeyenlerin srrdr; yilik mubahlardan uzaklamak

demek deildir. Senin gdan mubahta bulunurken seni besleyen de

hükümlerden olan payndr. Hâlbuki insanlar mubahtan bihaberdir.

Mubaha verilecek bir sevap olmad gibi onun günah da yoktur.

Bununla beraber mubahn mubah olduuna iman edenden ecrin dü-

ürüldüüne dair bir hüküm bilmiyoruz. Ecirler ortadan kalkm ol-

sayd, iler birbirine karrd; ilerin birbirine karaca bir durum

yoktur. Gerçei ara, umutsuz olma, yoksa iflas edersin! Varlkta bir

karklk geçerli olsayd, suret itibaryla dün ile yarn arasnda kark-

lk olabilirdi. Kullarn yeniden yaratma hakknda kuku içinde olmala-

rndan söz edilmitir. Fakat bu durum gözü keskin olan için geçerli

bir i deildir. Perde kalktnda ve ikramlar geldiinde, duyular ser-

best kalr, karklk ve belirsizlik kalkarak nassn gerçek anlam ortaya

çkar, aratrma ve inceleme biter. Binaenaleyh mubah insan için en

yetkin dini hüküm olduu kadar bütün hayvanlar da bu hüküm üze-

rinde bulunur. Baknz! Hayvanlar uyku ve uyanklkta tam bir keif

halinde deiller midir? Bununla beraber üzerinde bulunduklar açklk

halini gizlerler ve ifade etmezler.

Bunlardan birisi de doksan ikinci bölümden perdenin kalkmasyla

gerçekleen ihsann srrdr: Âlemdeki her parça, deerli ve deersiz

olana muhtaçtr. Bu itibarla her ey nimetin kuludur. Nimet veren ise

verdii nedeniyle intikam almayaca hususunda emniyet verir. Bu

itibarla her birisi lâhî ikram ve rabbani cömertliin kapsn çalar. Bir

ksm için perdenin kalkmas ikramn kendisiyken bir ksm için per-
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denin geride kalmas ikramdr. nsanlarn bir ksmnn gözleri doru-

yu görürken bir ksm yarasa gözlüdür. Çünkü i izafi olduu kadar

eya hakkndaki hüküm de nispi olarak verilir. Hz. Pcygamber’in

Rabbini görmek hakknda söyledii ‘Nuranîdir, nasl göreyim!’ sözü

nerede, Rabbin görülmesi hakknda söyledii ‘Rabbinizi dolunay

gecesinde ay gördüünüz gibi göreceksiniz* demesi nerede! Görülen

O’ndan bakas deildir. kinci hadiste Hz. Peygamber Allah’ görebi-

leceimizi söylemi, O’nun hakkndaki bilgisi nedeniyle kendisinin

göremeyeceini belirtmitir. Hz. Peygamber ‘biz göreceiz’ dememi-

tir. Burada sald bir sr vardr.

Bu konulardan birisi de doksan üçüncü bölümden susmay ye-

lemek ve evlere çekilmenin srrdr: Susmak abdaln (cbdal; bedeller)

süsüyken evlere çekilmek de bir tür halvet ve uzlettir. Susmak imkân-

szdr ve her durumda konumak zorunludur. Bununla birlikte beya-

nn varl dilin hareketine bal deildir. Hal dili (söze göre) daha

fasih ve açklaycyken sahibinin nefsinde bulunan beyandaki terazisi

daha üstündür. Bu yorumla evlere çekilmek. Hakkn diliyle konumak

anlamna gelir. Kim susarsa (muhatabm) tekdir etmi saylr! Bazen

dilsiz saylr, zil sesi onun yerini alr. Bu durumda hali bilinmese bile,

srr ortaya çkar, insanlar arasnda konuulan biri haline gelir, insanlar

onun hakknda kukuya kaplr, hakknda ileri geri sözler söylenir,

hakknda yorumlar yaplr. Böylece insan susmakla dillerin kaplarm

açm olurken kendisi evdeyken her tarafta kendisinden söz edildii

için bütün mekânlar doldurur, konuulan biri haline gelir. Bu duru-

mun yan sra susmak ve evlere kapanmakla insan ilâh olmayan bir

nitelik kazanmam olsayd, insan mahiyeti onu imkânsz saymazd.

Çünkü insann tarifi nutk sahibi olmak, yani konumaktr. Hal böy-

leyken insan bu özellii nasü yitirebilir ki?

Bunlardan birisi de doksan dördüncü bölümden sözdeki uzunlu-

un srrdr; Sözün uzunluunun yegâne sebebi ina ve ifay tercih

edip mülkü tahkik ve onda fazlal bildirse -ki söz tekvin ve tayin

demektir- ya da gerçei olduu hal üzere beyan etmek amac tasa,

nasl terk edilir ve ona baklmaz ki? Hz. Musa’nn kymeti kendisine
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nispet edilen kelamla ilgiliydi. Kelam sayesinde âlem var oldu ve en

yetkin tarzda ve surette ortaya çkt. Her söz söyleyenin hakikatine

göre deerlendirilir. Baz sözler sürekliyken baz sözler yok olucu,

baz sözler harfle söylenir; sözün anlam karsnda harf zarf gibidir.

Baz sözler ise harfsizdir ve yiter gider. in esasn açklam olduk.

B konulardan birisi de doksan beinci bölümden daha fazla ih-

san ve lütuf elde etmek üzere gece ibadetlerini yapmann srrdr:

Cisimlerin bilfiil varln gerektiren isim zü’l-celal ve’l-ikram ismidir.

Bu itibarla celal ve ikram ilikisi ‘elif harfinin ‘lam’ harfiyle ilikisine

benzer. Celal tebihten tenzih iken tebihin kendisinden olumsuzlan-

mas esnasnda tebihin ta kendisine iaret eder. Allah ‘O’nun benzeri

bir ey yoktur’
361

der. Bununla beraber gölgesi ve aksi vardr. Allah

gölgeyi benzersiz bir misil ve fasl olmayan bir ayrm yapmtr. Bu

yaratln gecesi, tabiî cisimlerden ibaretken gündüzü de cisme üf-

lenmi aklî ruhtur. Ruhun üflenmesiyle birlikte beden, en keremli

ahlak kabul etmek üzere, en uygun ve mutedil fitile dönümütür.

Gizli lütuflar ve nicelikten münezzeh bol ihsanlar ona mahsustur.

Kapnn açlmasyla hesapsz ikramlar ona verilir. nsan yaratl bü-

tün olarak bir geceyken son üçte birlik ksmnda en büyük ihsan ken-

disine vermek üzere lâhî tenezzül gerçekleir. ‘Son üçte bir
5

,
sebatkâr

lk, derinleme ve dier üçte ikiye göre üstünlük ve yücelik sahibi olan

üflenmi ruhtan baka bir ey deüdir. Buna mukabil ilk üçte bir in-

sann topraktan olan bedeniyken ikinci üçte bir onun hayvani ruhu-

dur. nsan son üçte birlik ksm sayesinde insan olabilmi, dierleri

onun yardmcs olmutur.

Bu konulardan birisi de doksan altnc bölümden sufi kavminin

uyku dükünlüklerinin srrdr: Hayal kemalin ta kendisidir. Hayal

olmasayd insan dier canllardan üstün olamazd. nsan hayal gücü

sayesinde kouturur, baarya erer, iftihar eder, nimetlenir vs. ‘Ken-

dimi tenzih ederim
5

,
‘Ben Hakkm5

diyen hayal gücü sayesinde bu

sözleri söylemitir. Bu güç sayesinde (Hz. brahim) ‘hilim sahibi ve

çok ah eden5
biri olabilmitir. Hayal gücü datma özelliine sahip

olduu kadar birbirine zt nitelik ve hükümleri bir araya getirmek de



Otuz Dördüncü Sifir 275

hayal gücünün özelliidir. Hayal gücü -mezheplerin tasniflerine göre-

imkânsz ve zorunlu üzerinde diledii ekilde hüküm verir, her ikisin-

de de âdeti aar ve onlar ehadet âlemine katarak bakann görecei

ekilde bedenletirir, birinciyi ötekinin hükmüne sokar. Bununla be-

raber hayalin kendisi bir halde karar klmaz ve sürekli halden hale

geçer. Rahman suresinde zikredilen ‘O her gün bir itedir
5363

ayeti ona

mahsustur. Ayetin devamnda ‘Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsnz>36i

denilir. Rabbimizin nimetlerinden hiç birini yalanlamayz! Çünkü biz

de O’nun nimetleri arasndayz.

Bunlardan birisi de doksan yedinci bölümden zarardan çekinmek

maksadyla kaderden uzak durmann srrdr: Kaderin srr müessir,

tesir edilen ve eser arasnda Hakkn vasta olmas demektir. Bu sayede

eser Hakka nispet edilirken Hak da onu (lâhî ilimde) olduu hal

üzere yaratmtr. Allah’n o ey hakknda baka bir hükmü yoktur;

sadece (lâhî ilimde) bulunduu halde kendisine verdii bilgiye göre

hüküm vermitir. Baka bir ifadeyle söz konusu ey, kendisi hakkmda

zatnda Allah’a bilgi verdii gibi bütün halleri, özellikleri ve isimleri

hakknda da bilgi veren odur. Mevcuda mahsus olan ise varlk ve mü-

ahede vermektir. Bunlar nispederdir, dta var olan eyler deillerdir;

ayn zamanda bunlar -olgular ve varlklar deil- tekvinlerdir. Hakikat

ise tektir, ilave bir ey deildir. e’n de birdir. Kader srrnn bir yönü,

âlemin Hakkn duyma ve görme (gücü) olmasdr. Bu bilgiyi kazand-

ran din ve vahiy tarafndan belirlenmi farz ibadetleri yerine getir-

mekken buna mukabil nafile ibadeder Hakkn senin görme ve duyma

(gücün) olmasn salar. Nazari düüncenin sana izhar ettiini iyi

örenmelisin! Onu bilirsen, hüküm verirsin, nispet edersin ve ortaya

koyarsm. Bununla beraber sen yine de sen kalrsn. Öyle bir bilgi

sahibi hiçbir zaman ‘Ben Allah'm’ demez. Nasl söyleyebilir ki? Onun

söyleyebilecei söz udur: ‘Her durumda bir kulum, Allah ihsan ede-

rek beni yaratm, kendisi ise Müteal'dir.’
‘ *

t .i

Bunlardan birisi de doksan sekizinci bölümden emniyetin iman-

dan olmasnn srrdr: man kardelii emniyet kazandrr. man be-

reket demektir ve mahrumiyeti götürür. Akll iseniz, eman/cnniyet
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bulduktan sonra nefisleri korkutmaynz! Emin kimseler iseniz, ye-

minlerinizi aranzda bir kazanç kapsna çevirmeyiniz. man, slam ile

ihsan arasndaki berzahtr. Bu itibarla iman cisimler âleminin talep

ettii hususlar slam’dan kazanrken ihsan sahibinin müahede ettikle-

rini ihsandan elde eder. Her kim iman ederse, hiç kukusuz, Müslü-

man olmu ve ayn zamanda ihsan sahibi (Allah’ görür gibi ibadet

eden biri) olmutur. ki ucu birletiren, iki iyilii elde etmi demektir.

man vastasyla seninle Rahman arasndaki nispet kurulur ve sabit

olur. O seninle ve senin için el-Mümin’dir; arzuna aykr bir ie seni

ycrletirsc bile böyledir. Sakmmay gerektiren lâhî isimler olmasayd,

emniyetin anlam olmazd. Allah’n isimleri en yüce isimlendirilene

delalet etmeleri nedeniyle chüsna\ yani güzel diye snrlanmlardr.

Buna mukabil bilgili insan onlarn yaplarndaki farkllklara, anlamla-

rndaki deiikliklere bakar: simler hangi durumda birleir ve hangi

özellikle ayrrlar? man kardelii sayesinde varislik gerçekleir. Sen

nesep ve kan ba kardelii hakknda üzülme, onu çoaltmaya çal-

ma! Mümin müminin kardeidir, onu bakasna brakmaz. Mümin

geride ne brakrsa, öteki mümin kardei onu alr. man ile ihsan iki

karde iken slam onlarn arasnda rabta ve badr. Gerçei kartr-

ma! slam doru yol iken iman deerli ve büyük bir ahlaktr. hsan

Kadim’i müahede etmektir. hsan olmasayd insann sureti bilinmez-

di, çünkü iman taklit demek iken bilgi gören ve görülendedir. nkyat,

yani boyun emek hakkyla yaplnca, onun alameti âdetin almas
olur. Mümin bir sknt vermeyeceinden komusunun emin olduu

kimsedir. hsan sahibi ise bütün ilgilerini koparm kiidir. Müslüman

engellerini tahkik edip onlar gayesine ulamak üzere yol edinen kim-

sedir. Bu yollarda Müslüman en doru yolu tutarak tevile kalkmaz.

Böylelikle ‘en güzel sözde, gölgelikler içerisindeki bir hayatta Sidre

altnda’ yaar. Pek çok meyve vardr, ne biterler, ne yasaklanrlar.

Onlar yükseltilmi döeklerde uzanmlardr.

Bunlardan birisi de doksan dokuzuncu bölümden ecelin bitimli

olmasna ramen emelin devam.etmesinin srrdr: Kim emellere mey-

lederse, ecelleri onu mahrum brakr. Allah’n öyle adamlar vardr ki.
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kendilerine ihsan ettii bilgi onlarm gelecekle ilgilenmelerini bir yana

brakmalarn salamtr. Allah hakkndaki korku ve endieleri onlar

‘-cek, -cak’ demekten uzaldatrmtr. Onlar sürekli imdiki andaki

görevlerini yerine getirirken geçmi veya gelecek zamanla bilgileri ve

meguliyederi kalmamtr. Emel sahibi her eyin belli bir süreye do-

ru akp gittiini bilirse, ameli için gayretini harcar. Vakit tamam olup

say bitip süre tamamlandnda, elçi gelir ve davetçi yolun banda

durursa, kendisini Hakta gizleyip fenaya eren kii maksadna erer. lk

Sebep’te emel bulunmad gibi emel ezelin niteliklerinden birisi de

deildir. Bunun nedeni orada kendisinden bir ey umulacak kimsenin

bulunmaydr. Çünkü Allah her eyi müahede ederken her ey

O’nun için mevcuttur. Bir ey ancak kendisi bakmndan var olma-

makla nitelenebilir. Dolaysyla orada emelin iliecei bir konu olma-

d gibi ortaya çkabilecei hakikati de olmamtr. nsan- kâmil lâhî

surette yaratlmtr. Hal böyleyken nasl olur da emel sahibi olmakla

nitelensin? Emelin ezelde bir sureti yok ki?

Alimlerin habersiz kalp filozoflarn da vakfolmad srra dikka-

tini çekmi olduk. Sözün tafsilatndan cevaba kulak vermelisin! Bilme-

lisin ki, ‘Allah vard’ ve kendisi olmak bakmndan ‘O'nunla beraber

bir ey yoktu’. O varoluta baka bir yaratlmn varl yoktu. Bu-

nunla birlikte ei-Alim’in bilgisi Kadim’den ayr bir hâdisin bulundu-

unu biliyordu. O hâdisin d varl ise sonradan gerçekleir. Bu

sonralk, zamann zamandan sonra gelmesindeki gibi belirli bir za-

manda olmakszn gerçekleir. Aklla bilinen kader budur. Vehimler

onu zapt eder ve idrak ederken akllar imkânsz sayar. Bu itibarla

akllar Birinci Sebep’te bir emelin bulunabileceini imkânsz sayar. O
eceli zaman içinde yaratm olandr. el-Evvel ismi el-Alir ismiyle

amelin gecikmesiyle birlikte emelin kendisi olarak izhar etmi, onun

dtaki varlnda bilgi hüküm vermi, onu irade ederek öyle demi-

tir: 'OH*365 Bu sözle birlikte o ey olmu, dtaki varlklar ortaya çk-

mtr. rade halindeyken (lâhî ilimdeki) hakikat dta bulunmakla

nitelenmi deildir. Dikkatle düünüp akim meseleye verenin anlaya-

ca üzere, emeli var eden iradedir.
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Bunlardan birisi de yüzüncü bölümden duaya icaberin ikrama

rabetin olmadnn srrdr: Hak seni kendisine çarnca, O’nun

yannda bulunanlara rabet etmemelisin! Sen O’nun katindakiler

nedeniyle icabet edersen, helak olmusun demektir. Böyle bir durum-

da icabet ettiin eye ait olur, hata etmi saylrsn. Tamahkârlk seni

köle yapm, boyunduruunu boynuna geçirmitir. Hâlbuki Allah’n

sana hakkn ödeyeceini ve vereceini bilirsin. Kim Allah’tan baka-

sna kulluk ederse, arzu gücü olan hevadan bakasna kulluk etmemi,

düman onu hidayet yolundan uzaklatrmtr. Telbiye (lebbeyk sözü,

buyur!), tevliye, yani teslim olmak demektir. Sen seni çarana

telbiye, yani buyur diyerek karlk verirsin, çünkü O’nun katnda

himaye edilmektesin. Allah kendi katndaki eyay senin için saklam-

tr. Sen de emelini ksa tut, amelini sadece O’nun için yap! O günün

geleceini bilen kimse kavmi adna acele etmez. Allah peygamberine

inayet ederek ‘Rabbin sana verecek ve sen de raz olacaksn
*60 demi, bu

ayetle onun gelecekte de ihlas sahibi olmasn salamtr ki acele et-

mesin!

Bunlardan birisi de yüz birinci bölümden nefiste hükümle yer-

lemi bilginin srrdr: Bilgi hüküm vericidir. Bilgisiyle amel etmeyen

alim, bilen saylmaz. Bilginin hükmü ertelenmeyecei ihmal de edile-

mez. Binaenaleyh bilgi hüküm vermeyi gerektirir. Hzr bildiinde

hüküm vermi, arkada bilmeyince itiraz etmi, Hzr’n arkadalk

için kotuu ardar unutmutu. Hzr o ardar hatrlatnca, Hz. Mu-

sa da kabullenmiti. Âdem isimleri örenince halifelik görevini elde

etmi, isimleri bilmenin öncelii imamln gerçeklemesinin alameti

olmutur:

Bilgi hükmeder kaderler akar

Her eyin bir snr ve miktar var

Snr olmayan bilgiler ise baka

Onlarm yaratlmlarn kalplerinde eserleri var

Onlarm tanm kalplerdeki eserlerinden yaplr

Kendileri ise derinlik ve köklü olmaktr
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drak edilen diye tanmlanm olsa bilgi

Baka bir tanm bozar onu
;
tanmlamada zarar var

‘Ta ki bilelim
’367

ayetini anlamalsn! Bu durumda -anlay sahibiy-

sen- Hakka kimin bilgi verdiini örenirsin. Bir eyi var oluundan

önce bilen kii onu var oluu bakmndan bilmi deil sadece hakikati

ve kendisi bakmndan bilir. O hakikatin var olacagm nereden bile-

cektir ki? Yoklukta var olan bir ey yoktur. Bu bilgiyi cömertlii ken-

disine verir ve onunla varlna hükmeder.

Bunlardan birisi de yüz ikinci bölümden hükmün deimesi ne-

deniyle bilginin deimesinin srrdr: Tahkik bilgisiyle kuralclarn

bilgisi u hükmü vermitir: Bilgi bilinenin deimesiyle deiirken

bilinen de ancak bilgi sayesinde bakalar. Öyleyse bize hükmün nasl

olacan söylemelisin! Bu husus akllar hayrete düürmekle birlikte

hakknda nakli bilginin bulunmad bir meseledir. Delil yöntemini

(takip ederek) ‘llet ileti olduu eyin malulü olamaz’ nasl derim ki?

Bu hususlarda karkla düenler, görüneni görünmeyene kyaslar

nedeniyle dümülerdir. Binaenaleyh nazarî düüncenin bozukluu-

nun bir tezahürü görmediin bir ey hakknda yannda bulunanla ayn

hükmü vermendir. Her makamn bir sözü vardr. Vacip nerede,

mümkün nerede, muhal (imkânsz) nerede, hal nerede, imkânsz ne-

rede! Her hakikatin herkese göre bir tanm vardr, benzerlikler al-

datmamaldr; insan saptran ey benzerliklerdir.

Bunlardan birisi de yüz üçüncü bölümden Hakk halka (yaratl-

mlar) ikâyetin srrdr: el-Malik olan Hak bir tecelli ve rivayette

öyle der: ‘Âdemolu beni knad, böyle yapmak ona yakmad!

Âdemolu beni yalanlad, böyle yapmak ona yakmad.’ Sonra bu

sözleri açklad ve erh ederek açmak isteyene -ki kim o kapy açarsa

pek çok hayr elde eder- bir anahtar verdi. Bu anahtarla kapy açan

kimse, emanet edilen srr örenir ve ona el-Veli yardm eder: ‘Siz

Allah’a yardm ederseniz, Allah da size yardm eder.'
36* O’nu zikrederse-

niz, O da sizi zikreder. Allah yardm etmek amacyla (kulunu) zikre-

der ve yardm eder. Kim Hakka uyarsa, isabet eder; kim O’na uymaz-
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sa hüsrana urar. Dünya hayatnda Allah’a yardm ederiz ki O da

ahiret yurdunda bize yardm etsin. Bununla beraber Allah, -sabrmz

olmad için- rahmetinin bir gerei olarak dünya hayatnda da yar-

dm edebilir. Biz sabrl deiliz, fakat Allah cs-Sabûr vc (bütün za-

manlarn sebebi vc ilkesi) anlamnda Müddehiru’-duhûr’dur. O ne

mühlet verir, ne acele eder! Yine de Allah dünya hayatnda bizden

yardm istemi, hem de aceleyle istemitir. Bunun gayesi karl
vermeyle ilgili hikmetidir.

Bunlardan birisi de yüz dördüncü bölümden yaratklar Hakka i-

kâyetin srrdr: Hakimlerin hakimi öyle hitap eder:
‘Rabbim! Bana

zarar temas etti, sen merhamet edenlerin en merhametiisin !’369 Allah böyle

ikâyette bulunan bir peygamberinden kitabnda cOnu sabrl bulduk, ne

güzel kuldur, çok tövbe edendir
’370

diye söz etmitir. Halini ikâyet edil-

memesi gereken birisine arz eden, doru yoldan çkp tahkik yönte-

minin dndaki bir yolu takip etmi saylr. Yaratklar Hakk ikâyet

ederken Hak da yaranklar ikâyet eder! Kim kendi cinsine ikâyet

ederse, kendi kendine ikâyet etmi olur. Kim kendinde bulunan ikâ-

yeti kendisine ikâyet ederse, hiç kukusuz, kendi kendine konumu
demektir. Allah kendi suretinde yaratp vekâlet makamna yerletirdii

kimseye ikâyet etmitir. Onun eziyeti defetme ve uzaklatrma gücü

olmasayd, böyle bir ikâyet olmazd.

Bunlardan birisi de yüz beinci bölümden konuurken hakikati

gözetmenin srrdr: Biz O’yuz demeyiz, çünkü ayette ‘Onu komu edin

ki Allah’n kelamn duysun
’371

denilir. Sen tercümanken konuan Rah-

man’dr. Allah’n kelam Mushaf ve dillerde bulunmas itibaryla me-

kânlarla snrlanr. Harfler zarf iken sfat sahibinin ayndr. Konuur-

ken kimin vastasyla konutuunu bilmen gerekir. Bu durumda do-

ru sözlü olman zorunluluktur. Kim yalan söylerse (bir yönden) doru

söylüyordur. (Dorudan) ayrlma ve hakikate ve Hakka riayet eyle!

Baz kullar vardr ki Hak onlarn beyan ve dilleri haline gelmitir.

Baz kullar bunu bilmez ve bu nedenle O’nu tenzih eder, tebihi be-

nimsemez, bu hususlarda Haklc yalanlar. Böyle biri kendi zannnca

hakikattedir ve hakikate dikkat çekmektedir. Tenzih bir snrlamadr.
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Sen tecridden dem vurma, hayreti söyle dur! Hayret bakalkta en

yakn snrdr. Acizlik (Hakk) övenin nitelii ve tavrdr. Söylerse

övmü olmaz; çünkü durmas ve acizlii itiraf etmesi gerekir. Binae-

naleyh ilk admda durmak gerekir, çünkü kendisine layk olan budur.

Böyle biri yürürse piman olur, teveccühünde ayan koyaca bir yer

bulamaz. O halde nesep ve ba nispetleri bilenler adna sabit olabilir.

Bunlardan birisi de yüz altnc bölümden ‘O senin aynn iken se-

nin varln neredeydi’ meselesindeki srdr: Amâ mekân cahiller, gök

mekân alimler için söylenmitir. Hz. Pcygamber’in ‘Rabbimiz Amâ'-

da idi (f-amâ)’ ifadesindeki ‘/e’ nebiligin efendisine aitken ‘fi's-sema

(gökte)’ ifadesindeki edat dilsiz cariyeye aitti. Kadnn (göü) iaret

etmesi ibarenin yerini alm, cahil ve alim o alamederi belirlemede bir

araya gelmitir. Fakat bu hadiste rab, hakknda herhangi bir görü

ayrlnn bulunmad tamlamah rab’dir (rabbimiz eldinde).

Ar’n istiva için bir zarf ve döek ehlinin hallerinin zarf olmasina

gelirsek, birincisi Rahman’a aitken öteki insan âlemine mahsustur.

Bunlar kendi sfat kendisini zayf klan kimseler için dört tanedir.

Dört olmalarnn nedeni, eytann geçi yollar üzerinde otorite ve

sultan yerletirmektir. Böylece Hak dilediini korusun, dilediini

muhafaza etsin diye yüzünü her yöne yerletirmitir. Hak velayederini

üsdenmek ve kendilerine inayet etmek üzere baz kullaryla beraber

iken baz kullaryla da konuur, onlar gözetir. Bu itibarla Hakkn her

mekânda bir gözü vardr. Bu nedenle ayette göz kelimesi çoul yap-

larak öyle denilmitir: ‘Gözlerimizin önünde akar .’
372 Hak söz gelince

parçalar: Her yönetici O’nun gözüyken her amel sahibi O’nun eli ve

varldr. Allah göktedir, yerdedir, yükseltme ve alçaltma terazi

O’nun elindedir; gizlediinizi ve açkladnz bilir, kazandklarnz

bilir. Fakat insanlarn çou bilmedikleri gibi onlarn çou iman da

etmezler. Varlklarn hal ve zarflarda bulunmas bize ait bir i iken

harflerde vc kelimelerde bulunmak O’na mahsustur. O bilinmeycn-

maruf, tenzih edilen-nitelenendir. Akllar delilleriyle O’nun hakknda

hüküm verir. Ben O’nunla (varm) ve O’na doruyum! Bütün iler
A

O’na döner. Alemdeki her ey O’nun gölgesidir ve her ey bütün
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olarak misilken çokluk itibaryla emsaldir. O’na sabah akam secde

edenler sadece gölgelerdir. Ksalmak ve uzamak gölgelere mahsustur,

çünkü onlar, kesif bedenlerden ortaya çkar. Gölgeler ise kullan ifade

ederler. Onlarn bir ksm kibirli ve bir ksm ibadet edicidir: Her kim

ibadet ederse gölgesine, kibirli olan da aslna benzemitir. Dallara

dönmek köklere ulamaktan daha iyidir. Bu meseleyi hakka’l-yakin

ören ki Allah ehlinden olabilesin!

Bunlardan birisi de yüz yedinci bölümden eceli müahede ederek

emeli ksaltmann srrdr: Allah kulunun emelini kesmesini irade

buyurursa, ecelini kuluna gösterir. ‘Ebedi yaayacakmsn gibi dün-

yan için çalmal, yarm ölecekmi gibi ahiretin için çalmalsn.’ n-

san bütün gayretini harcar, sahip olduklarm küçümser ve deersiz

görür, el-Mukaddim ismiyle ahlaklanarak öne almas gerekenleri öne

alrken el-Muahhir ismiyle ahlaklanarak ertelemesi gerekenleri geride

brakr.

Bunlardan birisi de yüz sekizinci bölümden salike çetin gelen yol-

larn srr hakkndadr: Azimetlere sarlmak, ulu’l-azm, yani kararllk

sahibi peygamberlerin vasfdr. Onlar yollar hazrlarken güçlüklerle

karlaan kimselerdir. Kim, düsturu kssalarn sonu kabul ederse, o

kii ruhsatlara vc kolaylklara iltifat etmez. Bu itibarla mutlak anlamda

lâhî isimlerle ahlaklanmak, en çetin ahlaktr. Bunun nedeni lâhî isim-

lerin uyum ve farkllklar içermesidir. Hz. Peygamberin ‘Senden sana

snrm’ hadisinin anlamm örenmeksizin böyle bir davrann sen-

den ortaya çkmasndan sakn! Kimden snlm, kime smlmtr?
Büyüklük zaman içinde yaratlanlarda bir kir ve pislik (hades) olarak

meydana gelir. Hâdislik ise temizlii ortadan kaldrr. Bu kadar iaret

sana yeterlidir. Hâdislin temizlenmesi ftrat, ftrat ise ilk yaratlta

sayesinde Allah’a ahitlik edilen temizlik halidir. Bununla beraber

mezarda haredilir ve sonra diriltilir. irk arzî bir durumdur ve ahiret

hayat arzî durumlar izale eder. Bu nedenle ahiret hayatnda irk

ortaya çkmad kadar orada iftira da söz konusu olmaz. Ahiret du-

raklar çetin yerlerdir. Bunun nedeni gören ve görülenin, yani ahit ile

mehudun orada bulunmasdr. Kimin dünyadaki hesabyla sevdikleri
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ferahlarsa, gidii vc dönüü övülür, onun için iyilikler açlr, ortaya

çkar. yilikler onun kaplardr. Allah ona sevap ihsan eder. Kim bu-

rada çetin yolu tutarsa ahiretteki güçlükler onun için kolaylar. Dün-

yadaki güçlükler karsnda ahirette kolaylk vardr. Bunun yan sra

dünyadaki güçlükle beraber ahirette yine kolaylk vardr. Bu durum

müahede ettii manalar anlayan için böyledir. Sna ar gelen gü-

nahtr. Sen de arlklarna arlk eklememelisin! Buna mukabÜ senin

için murat edilmi arlklar için bir deirmen ol. ‘Arlklar’, fü ve

sözlerin arlklarn ihata eder. Orada çöplere ve kirlere temas eder-

sin. Arlklar iyice düün, ittiba ederek ve uyarak bidaderden uzak

dur. ttiba etmek nedeniyle de sevinme! taatkâr ol! Tövbe sana fayda

vermeyecei gibi ihtiyacn da gidermez. Sana eriat olarak bildirilen

ilere dikkatini ver, eriata uy, bid’at çkarma, bütün bu hallerde Al-

lah’n hükmüne göre hareket et ki, akbetin övülsün!

Bunlardan birisi de yiiz dokuzuncu bölümden mutabakat ve mu-

vafakatin (uyum) srrdr: Mutabakat benzeme demekken muvafakat

birbirinin misli olmak demekrir. Herkes kendi suretince kendi benze-

rine göre davranr. Bilmelisin ki, akl sahipleri, verdii emir ve yasak-

larda Hakka uyanlardr. Bu uyum Allah adamlarnn özelliklerinden-

dir. Ayette benzerlik anlam tayan hef harfiyle benzerlik sabit olmu-

tur. Bu tebih, tenzihten tenzihtir. nsann ilâh surette yaratld ve

Allah’a halife olduu belirtilmitir. Hepsi naib iken naibler ise kapc-

lardr. Baka bir ifadeyle onlar perdenin ta kendisidir. Onlar kapnn

önünde durup oraya gelen ve oradan çkan veya misafir olanlar için

kapda dururlar. Onlarn görevi arlamak, bekçilik etmek ve su ver-

mektir. Onlar kapy bekleyen ve gözetleyen kimselerdir. Naiblik on-

lara verilen bir görevdir. Yaknl onlardan örenirsin. Onlarn saye-

sinde güçlükler açlr. Onlar sadece kendilerine mutabk ve benzer

olan bilirler, ancak onlara muvafk olan görürler. Kerem hâzineleri

onlarn elindedir, himmeder onlara yükselir. Onlar Hakkn suretiyle

zuhur edenler ve bütün yaratklar için barnak ve snak olanlardr.

Hayret ve gayret onlara mahsustur. Onlar belalardan korunmu kim-

selerdir. Yasaklar ve engeller onlara mahsustur. Her bela için koruyu-
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cu, her sknt için engelleyicidirler. Bütün eyada fiillerin isimlerdeki

Tasarruflar gibi tasarruf ederler. Bu tasarruf görevlendirmek ile yük-

seltmek ve alçaltmak, vermek ve engellemek gibi fillerde gerçekleir.

afaa, geceye ve gecenin örttüüne yemin olsun d, tabaka tabaka

terkip edileceksiniz. Kamere yemin olsun ki! Sadece fiil ve sözlerde

hallerin bakalamas söz konusudur. Dünya hayatnn ziyneti husu-

sunda mal ve çocuklar birbiriyle mutabk iken onlarn mertebeleri

ahirette ayrr. Bu nedenle onu içermi ve azat etmitir. Benzerlerin-

den bakas onlar için ortaya çkar. Kim bir buday ekerse buday

biçer, bu nedenle de sevinir. Kim neyi ekerse ektiinin bir benzerini

biçer. ‘Kim bir hayr ilerse onu görür, kim zerre miktar er ilerse onu

görür.’*73 Bunlar size döndürülecek amellerinizdir. Size ancak elleriniz-

le yaptklarnz görünecektir. Sadece kendinizi knayn ve size benze-

yene yönelin!

Bunlardan birisi de yüz onuncu bölümden gpta etmek ve ‘irtibat

(ribatlara çekilmek)’ kurmann simdir: Kimi hal ilzam ederse, onun

mahareti güçlü olur. Kim bir ie gpta ederse onu elde etmek amacyla

çalr ve ayrntlarn inceler. Kim irtibat kurarsa, hiç kukusuz, gpta

etmi olur. Böyle biri ribatlara gitmelidir. lahi iler urunda mücade-

le etmek mukavemet demektir. Gpta eden mutluyken irtibat kuran

engellenmitir. Yüce mertebeye ve kutsi makamlara yerleip mertebe-

nin isimlerinden örenebileceklerimi örendiimde, el-Cami’ ismi

beni karlad. Bu isim zarar ve menfaatleri kendinde birletiren bir

isimdir. Bana ‘ho geldin, merhaba’ deyip ihsanlarda bulundu, cö-

mertlik gösterdi, engellemedi. Bendeye ihsan ettiklerinden birisi de

Nazmu’s-sülûk fi-müsamereti'l-mûlük idi. Ben onu gözümün nuru say-

dm, o da beni sohbet arkada edindi. Ay doana kadar sohbetimiz

sürdü. Ardndan insan gecesinin son üçte birlik bölümünde {yani

bedene üflenmi ruhta) ilâh tenezzül gerçekleti. Allah o vakitte tövbe

edip dua ve istifar eden kullarn çarr. Allah onlar türlü ihsan,

lütuf ve güzellikler ihsan etmek üzere davet eder. Dua eden ve idraki

açk kullardan birisi, tabiat bilen biriydi. Onun aya tabiat bilgisinde

derinlemi, kök salmt. Bu ilimlerde en üstün makam onundu.
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Rabbine ‘(külli) nefs ve en münezzeh akl makam karsnda tabiatn

yeri nedir?’ diye sordu. Allah öyle cevap verdi: Tabiat nefes alan

veren herkes için nefsin ta kendisidir. Varlklarn üzerinde istiva eden

Rahman ismi ona aittir. O sa/Yemen yönden gelendir.’ Fakat kime

gelecektir? Onun kimden geleceini biliyoruz. Binaenaleyh güçlükler

kendisini talep ederken ardndan mutluluklar ve sevinçler gelir. Bunlar

onu getiren ve onun da kendilerini getirdii eylerdir. Kalpler orada

rahatlar, güçlükler ortadan kalkar. Tartr ve inat ederse, delil getirir;

delil getirse sesini yükseltir. Ziyaret ederse (umre), mamur klar, dol-

durursa megul eder, boaltrsa gaflete düürür! Arafat’ta vakfe eder-

se, kurumu kemiklere hayat verir. Müzdelife’de uyursa farkl nefisleri

uzlatrr. Mina’da kurban keserse ta atmak üzere Mina’ya ular.

Oradan dalrsa o da dalr. O bast ve kabz halinde raz olandr.

Bamlardan birisi dc yüz on birinci bolümden itidalin srrdr: ti-

dalden ancak halin süreklilii meydana gelir. Bu itibarla itidal tekvine

elverili olmad kadar bakalama, azalma ve çoklua da elverili ve

kabiliyetli deildir. Yaratlmlarm varlm incelersen, yaratmann

Hakk’n iradesinden meydana geldiini görürsün. rade hiç kukusuz

itidalden sapmak demektir, çünkü irade ilgilenilen vc taalluk edilen

eyin belirlenmesi demektir. Söylediimi örenen ve hakkyla idrak

eden (bilir ki): Nimet cenneti bilgi sahiplerine, Firdevs cenneti anlay

sahiplerine, Me’va cenneti takva sahiplerine, Adn cenneti ölçülü dav-

rananlara, Huld cenneti sevgi üzere yaayanlara, Mukâme cenneti

keramet sahiplerine, görme (rü’yet) cenneti gaye sahiplerine aittir.

Bunlarn hepsi cn güzel ekilde vc tarzda nimetlerin yenilenme men-

zilleridir. Bu itibarla ehvet, ehvet duyulan talep eder ve ehvetin

bitecei yer orasdr. Hal böyleyken itidal nerede kalmtr? Asl olan

meyledicidir. Binaenaleyh sadece daha çou elde etmek talebiyle,

meyilden meyil olabilir. tidal olsayd, meyli olmazd. Tenzih meyil

demek olduu kadar tebih de meyil demektir ve ikisi arasnda itidal

meydana gelmez. tidal O’nun bir nitelii olmaynca, Hakkn özellii

adalet olmutur; adalet ise dönmek ve yönelmek kelimesinden türe-

tilmitir. Ne söylediime iyice bak! tidal olsayd, vakfede olur, tera-
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zinin kefelerinden biri bir yöne sapmazd. stivay dile getirip zeval-

den söz eden kimse, itidal ve inhiraftan, yani sapmadan konumu
demektir. Akl ve anlay sahiplerine göre her hareket, bu üç hükmü

kendinde toplar: Bu itibarla günein gökteki derecelerde ilerlemesini

ve yolculuunu bilen alimlere göre, domak batmann, o ise tepe

noktada bulunmann ta kendisidir. Baka bir ifadeyle güne her me-

kândan ya yükselerek veya aaya inerek intikal eder. Binaenaleyh

sükûn, yani duraanlk diye bir ey yok, sadece hareket var iken hare-

kette de art ve bereket vardr. ‘Gece ve gündüz sakin her ey Allah'a

aittir.’ Hâlbuki dta sakin bir ey yoktur: Ya da kalp gözlerinde veya

ba gözlerinde sakin ve duraan bir ey yoktur. Baknz! Allah (sükû-

nu ve hareketi) basiret sahipleri nezdinde gözler için ibret yapmtr.

yice düün ve ibret al.

Bunlardan birisi de yüz on ikinci bölümden adalette fasln srr-

dr: Hak itidaldedir. Kim zulmeder veya adil davranrsa, hiç kukusuz,

meyletmi ve sapm demektir. Kim senin menfaatine meylederse,

ihsan etmi ve en nefis nitelii getirmi demektir. Kim senin aleyhine

yönelir ve meylederse, cimri ve kötü davranm demektir. Hükümler-

de adalet ancak hakimlerden meydana gelirse övülebilir. Burada adalet

meyilden deil, itidalden ortaya çkar ve öyle bir davran ihsan de-

mektir. Bir rivayette insanlarn efendisi Hz. Peygamber’in ayakkabs-

nn balarndan birinin koptuu kimseye -ayaklar arasmda adaleti

tesis etmek üzere- ötekini de çkarmasn söyledii bildirilir. Evlatla-

rndan birisini dierlerinden ayrarak ona malndan veren bir babaya

da -evladar arasmda itidal ve denklik olmad için- ‘Ben zulme ahit-

lik edemem’ demi, bu davran hayr olsa bile zulüm ve hakszlk

diye isimlendirmi, ardndan adama öyle demitir: ‘Senin için hayr

ve iyilikte evlatiarnn eit olmalarn istemez misin? Niçin doruluk

yolundan sapyorsun? Zariflik ve iyilikle evladarn arasnda adil dav-

ranmalsn. 5 Hükümler, mülk kapsamndaki mekân ve yerlere aittir;

sahip olunmayan bir ey hakknda zulüm ortaya çktnda ise sahibi

helak olmaz. Nafaka, nikâh ve bedenlerle elde edilen hazlarda ruhlar

arasndaki taksim eit iken sevgideki taksim kullarn takdirinin dn-
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dadr. Binaenaleyh ruhlarn ‘zulmünde’ günah ve sorumluluk yoktur.

Sevgi münasebetten kaynaklanr ve bu nedenle knama ve azarlama

ortadan kalkar. ‘Niçin beni sevmedin?’ denilemez. Buna mukabil ‘Be-

denlerin yaknl gibi bana niçin yakn olmadn?’ denilebilir. Beden

yaknl âdeten bilinen ölçüdeyken kalp yaknl ancak sevgiyle ger-

çekleebilir. Sevgi seven ile sevilen arasnda nispetin varln ortaya

çkard için Allah için sevenler, gayenin gerçeklemesi nedeniyle

rahata kavumutur; yoksa Allah yolunda birbirlerini sevenler deil!

Sadk bir haberde Allah’n kendisine uyacaklar sevdii bildirilir. Ona

uyanlar kendisine itaat edenlerdir. Peygambere itaat etmek Allah’a

itaat etmektir. Allah
‘
Peygamber’e itaat eden Allah’a itaat etmitir’

374
,

‘Allah’a ve peygamberine itaat eden hii büyük bir sevap elde etmi demek-

tir
’375

der. Peygambere salât ve selam getiriniz! Çünkü Allah ona salât

getirir, onu nazargâh yapar.

Bunlardan birisi de yüz on üçüncü bölümden ‘evlilik (akdi) ortak-

lktr’ bahsidir: Kar ve koca bir araya gelmek ve kaynamada müte-

rektir, çünkü evlilik, üremeyle rahadk veren bir nizamdr. Böyle ol-

masayd, en uygunu uzaklamak olurdu. Bu itibarla uzaklamak tenzih

iken ondaki düzen ve süreklilik tebihe karlk gelir. Biz evlilii çocuk

sahibi olan hakknda övdük ve bunu ortaya koyduk: Hak bir insann

duyma ve görme gücü haline gelirse, bu nizamdan ve (evlilikten),

ortaya çkan doum, sana müahede ettirilen ve gösterilenlerdir. Ge-

linler nefes sahiplerine aitken evlilik ortaklk yoluyla gerçekleir. Or-

taklk yoluyla evlilik gerçekleir. Bu sayede mülkler ortaya çkar, felek-

ler onun uruna dönerler. hsan ilimlerinin en srllarndan birisi bir

mekândayken gerçekleen dairevî harekettir. Dairevî hareket harekedi

kendi mekânnda dururken geçekleen harekettir. Baka bir ifadeyle

dairevî hareket eden ey, harekedi-ayrlan ve sakindir. Orta hareket

hakknda yanlmalar ortaya çkar. Çünkü dönmenin, hareketi üzerinde

gerçekleecei sabit nokta olmaldr. ‘Sakin olan her ey Allah'a aittir.’

Sükûn ve duraanlk nimeti O’na aittir. Hareket eden ise bize aittir ve

onunla malik oluruz; Mülkte meydana gelen eziyet bir nedenle mey-

dana gelir. Gerçekte malik ve sahip ancak sahip olunmayan iken o da
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»

mülkün sahibinden bakas deildir. ‘Mülkün mülkü’ terimini kulla-

nan ise idrakten uzak bir nispetle bunu söylemitir. Onu öretme

maksadyla söyleyen de Hakim Tirmizi’dir. Mülkün sahibi asl mül-

kün mülkü ise onun asldr. Böyleyken asl karsnda fasl demek olan

fer nerede kalmtr? Veya nafile karsnda farzn yeri nedir?

Muvahhidin tevhidi irktir. Her kim ‘birledim
5

derse, hiç kuku-

suz, mudak birlii, yani ahadiyed bozmutur. Ahadiyet kimsenin

birlemesiyle meydana gelmez, çünkü Allah *kimsenin denk olmad5376

Bir’dir. O’nun eten ve evlattan tenzihinde de bir sr vardr: Âlemde

türeyen her ey, Hak’tan meydana gelmitir. Baka bir ifadeyle ruh,

cisim ve ceset sahibi türeyen her ey, O’dan türemitir. Bunun yan

sra sahih burhanlar ve açk kelimeler, akllarn ve eriadarm nikâhla-

rndan doar ve meydana gelir. Onlarda da bir güçlük ve yanllk

yoktur. Akllarda ve bedenlerdeki kukularn birlemesinden doan
bilgiler,

‘
sifah ’ diye isimlendirilir. Bu kap kapaldr, seni anahtara

yönlendirdim, kapy açann elinden onu almadm!

Bunlardan birisi de yüz on dördüncü bölümden rahatln açldk

olmasdr: Allah ruhlar heykellerinden onlarn benzerleriyle çarm,
onlar da bu çarya kulak vermi, bedenlerinden ayrlmak onlara kolay

gelmi, bedenlerin kafeslerinden çkarak rahata ermeleri mümkün

olabilmitir. nsanlarn bir ksm yüce menzillere (ulamalarna) baka-

rak, nefisler hakknda hüküm vermi, onlarn tabiatn hükmünden

tecerrüt edebildiklerini söylemilerdir. Baz insanlar da onlarn yarat-

l gayelerini' tekil eden vaz’î ilere bakarak ruhlarn bedenleri yönet-

mesinin süreklilii görüünü dile getirmi, erî deliller de kendilerine

yardmc olmu, onlarn duyulur nimetlerle nimetlendiklerini belirt-

milerdir. Birinci bak ise ruhlara es-Sbbûh ve el-Kuddûs’un niteli-

ini kazandrr. Her iki durumda yenilenmeyi dile getirenler ise iki

ksma ayrlrken her ksmn kendine mahsus görüü vardr, saadetin

kendisinin benimsedii ve itimat ettii görüte bulunduunu ileri

sürer. Baz insanlar yeniden yaratmann nefislerin bütünüyle tümel

nefse dönmek anlamna geldiini ileri sürmüken bazlar yeniden

yaratmann mead gününde ahitlerin gözlerinin önünde nefislerin
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bedenlere dönmesi demek olduunu söylemitir. Kâmil insan bütün

bu görüleri kabul edendir. Öyleyse dönü bu demektir.

Ruhlar nurdan bir boynuz olan surederde hapsedilmilerdir. Nur

ise bedbahtlk (ekavet) âleminden deildir; dolayl olarak bedbaht

olsa bile, onun hükmü saadet ve sürekliliktir. Ölümden sonra intikali

örenmek isteyen, uykuyu incelemelidir. Sufilerin görüü budur. Sehl

b. Abdullah et-Tüsteri bu görüte olduu kadar Hakka yönelmi bü-

tün bilginler de bu görüteydi. Her alim tövbekar ve piman iken ayn

zamanda sürekli tedbir sahibidir. Üzerinde haller deiir ve bilfiil

bütün görülerde (onlar kabul edici olarak) görünür. Baz sureder

çkartlr, baz suretler görünür ve ardndan kaybolur. Uyuyann uy-

kusundan uyanmas ise ölünün ölümünden sonra kendi gününü gör-

mek üzere dirilmesi gibidir. Bu durumda sadrlarda bulunanlar ortaya

çksn diye kabirdekiler diriltilir. Bu i ‘geli ve gidi’ arasnda gerçek-

leir. Rableri de o günde kendilerinden haberdardr. O her eye güç

yetiren iken iktidar insanlar yeniden yaratmaya kâfidir. O’nun bilgisi

neir hakknda böyle hüküm vermitir. Ar’ ise fer’e indirmi, daha

önce dar iken bu kez kendisini sdrr. Bu genilik karsnda o darlk

nerededir? Böylece kendi hükmü onun hükmü haline gelmitir. Hü-

küm sadece O’na aittir. Bunu ibretle incele ve basiret gözüyle bak!

Bunlardan birisi de yüz on beinci bölümden Hakk’n karsnda

yüzlerin karalnn srrdr: lahi inayet baz yüzlerin beyaz ve baz

yüzlerin karard o günde Allah’a yakn kimselerde tecelli eder. Yüz-

leri beyaz olanlar, Allah’n rahmetinin içinde kalcyken; yüzleri kara-

ranlara ‘man ettikten sonra kâfir mi oldunuz?’ denilir. Ardndan da

‘O zaman inkârnza karlk azab tadnz’ denilir. Önceki imanlar,

srtlardan alndklar zerreler âlemindeki imanlaryd; söz eskidii için

verilen sözü unutmulardr. Açklama ve iman olmasayd, zaten insan

onu kabul etmezdi. Allah elleriyle kendisini yaratn birine gösterir-

se, o kii verilen o söz hakknda ‘sankiu anda kulamdadr’ der.

Laf tamak, dedikodu yapmak, srr yaymak ve bunlara benzeyen

iler, naho saylan hakikaderdir ve bunlar yüzün kararmasna yol

açarlar. Allah her eyin kendisine mensup olduunu bildirmi, O’na
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mensup olan her ey de Allah’ bilenlerce sevilir. Gözün gördüü,

dilin ifade etmek üzere hakknda hüküm verdii, iarete konu olan ve

itimat edilen her ey, hadis ve yaratlmtr ve onlara haklar yönelir.

Allah ancak bildii bir eyi izhar ederken bildii de bilinenin sabitlik

halinde O’na vermi olduu hal, nitelik ve özelliklerle ilgili bilgidir.

Bunlar knama ve övgüyle nitelenen hususlardr. Allah da her eyi

yerli yerine yerletirmemiz için bizden sorumluluk ve söz almtr.

Binaenaleyh iyi ve övülen her ey bizden iken kötü görünen ve kna-

nan bizim dmzdandr. Biz kendimizi biliriz, kendimiz hakknda

konuuruz. Bizim O’nunla bamz hakiki olsayd, kimse hiçbir eyi

knamaz, knam osa kâfir olurdu; olsayd, gizlenmezdi. Allah bili-

nen ve maruf olmakla nitelenmeyen el-Maruf iken ayn zamanda nite-

lenen olmamakla nitelenendir.
l
Rabbin onlarn nitelemelerinden münez-

zehtir, peygamberlere selam olsun, hamd âlemlerin Rabbine aittir .

1377
Ari-

fin yüzü dünya ve ahirette karayken kabirdeki yaratlnda ise yüzü-

nün vechi beyazdr. Bu itibarla kararmak, arifin yerine getirdii iba-

deder nedeniyle, efendiliktir. Bu ibadet ve kulluk nedeniyle Allah

kullarn övmütür. Bir eyin yüzü onun varl, zat ve kendisiyken

ayn zamanda yöneldii kimseye bakan tarafdr; yöneldii ey onun

emeli olsa da böyledir!

Bunlardan birisi de yüz on altnc bölümden varlkta mevcuda ye-

tinmenin srrdr: Allah ruhlar benzerleriyle bedenlerden davet etti-

inde, müahedede bu ölçüdeki vecd ile yetinmilerdir. Baka bir

ifadeyle bu vecd halini yeterli görmülerdir. Kanaat tükenmez bir

hazineyken onun otoritesi yadrganamaz. Kanaat eden ifa bulur; hali

iyi olsa da durum öyledir. Hakknda kadimlik hükmü verilse bile,

varln dnda yokluk olabilir. Var olanla yetinmenin sebebi, varlkta

baka bir ey olmadn bilmekdr. nsan tamahkâr yaratlmtr ve bu

nedenle kanaat edecei söylenemez. nsan bilir ki, bir gün elde edece-

i ve yannda bulunacak bir eyin varl mümkündür. çinde bulun-

duu anda ve halde ise söz konusu eyin gerçeklemesinin imkânsz

olduunu anlaynca, mevcutla yetinerek öyle der: ‘Ancak görülen

vardr.’ Allah onun gözlerini açp kulana sadk haberini iittirdiin-
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I

de, tamah gösterip toplar ve kanaatkar olmaz. Bu nedenle Allah insa-

na kesin bir dille ‘Rabbim! Bilgimi artr
5378

diye (tamahkârln bilgiye

yönlendirmesini) emretmitir. Bu emre kar kanaatkâr olan cahil ve

saygszdr! Binaenaleyh insan talebinde zahid davranmamaldr. Allah

bu emirle senden ancak sürekli muhtaçlk ve zorda kalma halini talep

etmektedir.
£
iini bitirince bakasna yönel, ancak Rabbine rabet et’

379

Sen de mücahedeye ara verme, vuslat talep ederken elçiliklerden ya-

rarlanman gerekir. Bu vuslat bitecek bir süresi olmayan veya sona

erecek bir vakti olmayan kavuma halidir. Her iki el de açktr vc her

iki el de kapaldr! Yaratklarn verecekleri eye kar elini kapatp

Hakkn ihsanna kar elini açmalsn. Allah kullarmdan ancak ihsan

ettii bir eyi kabzeder ve alr. (Kul Hakka bir ey verince) cömertlik

Allah’tan ortaya çkt kadar tekrar O’na döner. Fazlalk kullarn

aldnda ortaya çkarken kulun elindeki yaratlmtr. Ey kadimi talep

eden! Sen yoksun! Hak sadece Hakk kabul ederken yaratlm sadece

yaratlm verebilir. Amele sarlp emelini ksa tutmalsn. Allah’a

öyle demelisin: ‘Biz seninle varz, bizi kendin için yarattn. Bizler

sana ibadet edelim diye yaratldk. Senden talebimiz, seni müahede

edebilmektir. stediimiz müahede ölçüünce ibadetimiz eksilir.

Doru yol Allah’a varr. Allah delil, medlûl ve delilin sahibi olandr.’

Bunlardan birisi de yüz on yedinci bölümden fayda meydana ge-

tirecek eyleri toplamak hususunda srarl davranmann srrdr: Hr-

sn kadere tesiri, kaderin bir parças olmasndan kaynaklanabilir. Hrs-

l olan nice kii vardr ki, kabiliyetleri olmad için hiçbir ey elde

edememilerdir. Vergi genel iken fayda özeldir. ‘Biz onlardan önce nice

nesilleri helak ettik’
380

ayetini iyi düünmelisin. Ayette helak olmak

genel iken burada yönelme ve tövbe gerçeklemedii için icabet genel

olmamtr. Emre uymak, yatknlk (mülaime) demektir; bu husus

-bilinmese bile- tabiatn bir hükmüdür. Fazlay talep etmeyecek ekil-

de, himmetin düüklüü hakiki kul olmamaktan kaynaklanr. Allah'n

ihsanlarn çok görmemelisin; varla giren her eyi sana ihsan etmi

olsayd, cömertlik hâzinelerinde kalanlara göre verdii yine de az

olurdu. Allah’n verdiklerini de deersiz görmemen gerekir. Onlar
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deersiz görmek verene kar bir saygszlktr. O sana ancak senin için

yaratm olduu eyi verir. Senin de Hakkn yüzünün bir eyde bu-

lunmas bakmndan verdiini alman gerekir ki bu sayede onun mahi-

yetini anlayabilesin.

Bunlardan birisi de yüz on sekizinci bölümden kullardaki itima-

dn srrdr: Kulluk zat gerei rablii talep ederken kullarn Allah’a

itimatlar gerçek ve yaratltan kaynaklanan bir durum olmutur.

Onlar Allah’n hükmünü ve hikmetlerini bilmez, fakat (her eyi) bilip

yaratklarnn rzkn tam olarak vereceini büirler. Bunun yan sra

kullar. Hakkn kendilerinden ancak O’nun ihsan ettii güçle yapabile-

cekleri yükümlülükleri talep ettiini de bilirler. Gerçekte zorunluluk

ve vücubun Allah’a izafe edüdiini, bütün iin O’nun tasarrufunda

bulunduunu da bilirler. Bu nedenle Allah’a itimat ve tevekkül etmi-

lerdir. Bu itimat, Allah’tan Allah’a dönen bir itimat olmutur. Binae-

naleyh kullar hakkn bütünüyle Allah’a ait olduunu örenmekle ‘ifti-

ra olarak söyledikleri sözler kaybolup gitmi’, kendilerinin ise cahil

olduklarn anlamlardr. Bununla birlikte ihtiyaçlar ortadan kalkp

yoksulluk kaybolsa, arzular yok olsa, maksat ve iradeler tükense, hiç

kukusuz, hikmet ortadan kalkar, karanlklar birikir, klar söner,

perdeler parçalanr, srlar ortaya çkar ve yok olurdu. Her ey O’nun

katndaki bir ölçüye göre bulunur. Böyle bir durumda iin iç yüzünü

düünmek ortadan kalkard. Hâlbuki o kaybolmaz ve ortadan kalk-

maz. O halde kullarda itimadn bulunmas zorunludur.

Bunlardan birisi de yüz on dokuzuncu bölümden allagelen âde-

tin srrdr: Tekrarlanan bir ey yoktur. Böyleyken âdet (kelime anlam

dönmek, tekrar etmek) saylan iler nerededir? Bunu aratrman gere-

kir. Gözler onun karsnda sönmü, daha dorusu kendilerini sön-

dürmü, benzerlikten söz etmi, varlklar yok olup benzerleri var

olurken benzerliin gücü nedeniyle ‘bu (daha önce) olann ayndr5

demilerdir. Hâlbuki ‘(iki iaret zamiriyle) bu unun ayndr’ deseler-

di, o zaman ya ‘bu udur5 veya ‘o budur’ demi olurlard. Çünkü bu

durumda iki eye iaret etmi olur ve böyle söyledikleri gözleri görene

gizli kalmazd. nsanlara perde olan ey benzerlerin varldr ve bu
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nedenle Hak kutsiyeti nedeniyle benzeri olmadn belirtmitir. O’nu

nasl tasavvur edersen et veya temsil veya tahayyül edersen et, bütün

bunlar yok olucudur ve Allah ondan bakadr. Kyamet saatine kadar,

suf cemaatinin inanc budur. Bize göre ise O, odur ve yok olucu bir

ey yoktur.

Bunlardan birisi de yüz yirminci bölümden varh övmedeki ara-

n ve ilavenin sradr: Ey uykucu! Talep eden herkes yitirmitir.

Hakkn emirleri kyamet vaktine kadar itaat edilen ve duyulan emir-

lerdir. Fakat O’nun açk emirlerine deil, gizli emirlerine itaat edilir.

Nitekim O’nun eriat kendi emrinden olsa bile dinleyen herkes ona

kadrini veremez. Kadrini bilemeyince de emir ve yasaklarna kar

gelinir. Hamd (kyamet günü) teraziyi doldururken onu dolduran ey

bol nimet ve ihsandr. Binaenaleyh ükür nimetin ta kendisidir. Nime-

tin bir yönü de intikam ve azab kaldrmak ve uzaklatrmaktr. Al-

lah'n pek çok nimeti vardr ki onlar zuhurlarnn iddeti ve kiiye

sürekli ulamalar gizlemitir. Onlar gaflet içerisinde yüz çevirmiken

söz konusu nimeder kendilerine akar durur. ‘Fakat onlarn çou bil-

mez
’3* 1

Harta onlar bunu fark etmez, daha dorusu cömertlikteki

ihsana ükretmezler. Cömertlikteki ihsan ve asldaki cömertlik fazüet-

ten kaynaklanr. Böyleyken art ve ilave nasl mümkün olabilir? Allah

her eye yaratlm vermi, hakkm ödemitir ve hiçbir ey ilaveyi

kendisine sdramaz. Böyleyken insandan niçin ükür talep edilmi-

tir? Övgü ve yaratma Allah’a mahsustur, insana ait deildir! Kim

Allah’ tekbirle ulular, tehlil getirirse, bütün bu sözler, yaratlm cüm-

leler iken Allah da kulu üzerinde haklar belirleyendir. Tekbir veya

tehlil getirirken herkes, ehil olduu ii yapmtr. Baka bir ifadeyle

kul Haklan zuhurunun mahalli ve O’nun nurunun kandilinin lambas

olmas itibaryla o zikirleri ve tekbirleri yapmtr.

Bunlardan birisi de yüz yirmi birinci bölümden hayretteki insann

Hakkn lütuflaryla durmasnn srrdr: Dünya mal azdr ve dünya-

daki her ey yol olu saylr. Dünyadaki her nesil veya kabile en de-

ersiz maln, mülkün kölesidir. Herkes hayret içindedir ve bu nedenle

mevcuda kanaat ederler. Bir ksm ükrederken, bir ksm nankörlük
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eder, bir ksm heveskârdr, bir ksm zahiddir, bir ksm marifet ehli-

dir, bir ksm inkarc ve inatçdr. Emniyeti ancak içerken avuçla içen

kii elde edebilir. Kim avuçla içerse, dereceler elde eder; kim kanmak

amacyla içerse derekeleri doldurur. Binaenaleyh içerken kanmak söz

konusu deildir. Avuçla içen kii ise kanar ve neelenir. Bununla bir-

likte karineler en doru sözlerdir. O her eyi ihata eden, en doru

yolu gösterendir. Allah bize az bilgi vermitir. Bunun nedeni dünya

ve ahiret arasnda akp giden imtihan nehridir. Bu nedenle de snanma

ve imtihana çekilmek zorunlu olmutur. Susuzluk olunca, insan suyla

snanmtr. Allah da her eyi karanlk ve nur içinde ‘sudan canl ya-

ratmtr.’ Bu itibarla hayatta hadis ve kadim için nimet bulunur.

Dünya ehli olanlarn bir ksm ölmez ve dirilmezken ahiret ehlinin bir

ksmnn kurtuluu O’nun lütuflardr. Çou nimete ular. Çokluktaki

fazlalk ahadet âleminde ortaya çkabilir. Gayb âleminde eitlik bu-

lunduunda kuku yoktur. Mana bölünmezdir; bölünebilir olan ancak

cisimler âlemidir. Aza raz olan kii, serin ve gölgelik içerisinde yaar-

ken sürekli bir hayrda ve en güzel halde bulunur. Bu balamda çok

diye bir ey yoktur, varlktaki her ey, (lâhî hâzinelere göre) azdr.

Bununla beraber mahrumiyet vardr, fayda da genel deildir. Fayda

maksada ulaabilmek demektir. Hâlbuki maksat bazen hastalklara yol

açabilir. Maksadna ulaamayann dünya hayatnda hastal çoalr.

Bu nedenle ‘Allah onlardan onlar da Allah’tan razdr’ denilir. Hem
biz hem Allah raz olacaktr!

Bunlardan birisi de yüz yirmi ikinci bölümden bir konudur: De-

ersize raz olan kii önünü ardndan ayrt etmeyen kiidir. Allah’m

deersiz bir eye ilgi göstermesi ise onun deerli olduunun delilidir.

ki gözü olana âlemdeki her eyde lâhî inayetin bulunduu gizli kal-

maz. Bir eyi yokluktan varüa çkartmak onun mutluluk ve saadet

menzillerinde bulunduunu gösterir. Allah birine kendi sfatn verir-

se, hiç kukusuz, bilgi ve marifetini ihsan etmitir. Oluu-kevni hic-

vetmek bir övgü iken ona hamd etmek de bir hicivdir. Allah’tan vefa

talep cdc kii hiç kukusuz O’nu cefa sahibi olmakla nitelemitir. Hiç

kukusuz Allah cefa eden bir rab deildir. Hakkn yaratklarna kar
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vefal olmas, O’nun düsturudur. O’nun niteliklerinde mecaz bulun-

mazken onlarla nitelenmek meselenin özüdür. Allah’a ancak kendisine

itimat ederek ulaabilirsin, fakat O’na itimat imkânszdr. Çünkü her-

hangi bir ekilde O’ndan ayr ve baka deilsin. Her ey O’ndan ise

‘Allah onlardan, onlar da Allah'tan raz olmutur’ demenin manas

yok! Raz olmak azla ilgilidir; nimetlendirmek açk ve kesin delile

göre süreklidir. O halde rzann olmas kaçnlmazdr ve delil böyle

hüküm vermi, bunu beyan etmitir. Allah’n senden raz olmas senin

O’na verdiin bilgiyle ilgilidir. Allah’a ancak O’nun sende yaratm

olduu bir eyi verirsin ve bu kadar senin için kâfiyken O ise istida-

dn verdiinin üzerinde olduunu bilir. -senin örendiin üzere-

daha aadadr. Arif vakf, yani durann muhatap olduu eye iltifat

etmez. Vakf kendisine intikal ettii halle perdelenmi, perdelenenin

hitab se snrldr. Arif her yönde tasarruf sahibidir, çünkü Hakkn

yüzünü görür; yüzü bilen, her bakmdan kâmildir. Gözler ancak Al-

lah’a bakarken basiretler (kalp gözleri) O’na itimat eder. Âlemdeki her

ey arifin katnda ve gözünün önündedir. Feleklerin meleklerce ihata

edilmesi gibi her eyi ihata eder. Onlarn üzerinde sahibin mülkünde

hüküm vermesi gibi hüküm verir. Allah kötü sözün açktan söylenme-

sini sevmez. Her zorunluluk ve fariza itimat edilecek bir ey deildir.

Cariye imkân bulamayanla evlendirilir. Baarya erdiren Allah'tr, O
her türlü iyilie layk olandr.

Bunlardan birisi de yüz yirmi üçüncü bölümden ‘güçlüün kolay-

latrlmasnn’ srrdr: Halk (yaratlmlar) kolaylk sahibi olsa bile

güçlüktedir. Hakkn kolayl halkn kendisi deildir. Binaenaleyh

kendisinden alm, yine kendisine vermitir. Bu durumu perdenin

kalkmasndan sonra örenebilirsin. Cömert kadim iken cömertlik

zamanda var olmutur (hadis), bu nedenle söz etmemelisin! Nimet-

lerden söz etmek bir ükürdür. O nimetler Hakkn elinde bulunsalar

bile yaratl itibaryla senden baka deillerdir. Var etmek Allah’n

tasarrufundaki bir itir ve bu nedenle bazen engeller, bazen ihsan

eder.



296 Fütûhât- Mekkiyye 17

Allagelmi güçlükten söz ettik: Güçlük iflas demektir ve hayvan

veya insan snfndan muhtaçlarda bulunabilir. radesiyle hareket eden

herkes âdeti amak ister. Bitkiler ve donuklar ise hal diliyle allagel-

mi ihtiyaçtan söz etmezler ve bu nedenle talepten ve istekten müs-

tanidirler. Hal dili en açk dil iken terazisi de en doru tartan terazi-

dir. Hal dili konuma yeteneine sahip olmayanlara mahsustur ve

onlarn durumunu izhar eder. Hak ile arandaki perde, senin konu-

madaki aceleciinle ortaya çkar. Rzk taksim edilmitir ve belli bir

ölçüye göre indirilmitir; artmaz ve eksilmez! Kullarn istekleri ve

dala fazlasn talepleri, her millette, insann yaratlnda bulunan

özelliktir. Zorunluluk hükmünün altnda bulunan birinden muhtaçlk

nasl ortaya çkmasn? Hüküm kaderlere nasl ait kalsn? Her ey belli

bir ölçüye göre O’nun katindadr. Güçlük sahibi ise ‘kolayla bakar’.

Allah onu belirlenmi kaza nedeniyle geciktirir. Binaenaleyh Allah

güçlüün kolaylatnlmasm geciktirmede hüküm verendir. Kolaylk

güçlükte olunca, güçletirme ortaya çkar; bulunmazsa, sadece kolay-

lk vardr. Âlemde bir güçlük yoktur. Gayeler ortadan kalksayd,

âlemdeki her ey kolay olurdu ve hastalklar kalkard. llet (hastalk)

ezelde bulunsayd malul de ezeli olurdu; ezelde hâlbuki malul olmad-

gibi illet de yoktur! Bazen delillerin suretlerinde kukular ortaya

çkabilirken kesin deliller gerçekte yanlmazlar. Bununla birlikte delil

getiren kii hataya düebilir ve bu durum kendisine ait bir itir. Kesin

delil otorite sahibiyken delil de delil sayesinde bilinir. Onun bilinme-

sinin (baka) bir yolu yoktur. Delili bildiini iddia eden, onu bileme-

mitir, çünkü bildiin bir eyi örenemezsin, bunun farknda olmal-

sn!

Bunlardan birisi de yüz yirmi dördüncü bölümden beyaz ölüm ile

bize olan feyzin srrdr: Uzun bir eyi ksaltan, onu özedemi, skc
olmam demektir. Açlk ne kötü döektir ve o girilmez bir korudur.

Beslenen kii bir nefes gdasz kalsayd, kendisine ‘o nedir?’ denilecek

kimse kalmazd. Ölüm bir halden baka bir hale intikaldir. Ölümün

srr onun güçlükleriyken kefi de onun hasretidir. Beyaz ölüm duyu-

sal ac, kzl ölüm nefsin acs, siyah ölüm akl hastal, yeil ölüm ise
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dalma ve ayrma nedeniyle bitkilerin çiçekleridir. Ölüm sayesinde

iki benzer ayrlr, iki benzer birbirinden uzaklar. Ac bakalap lez-

zete döndüünde ondan haz alnr. Mümin için ölüm bir hediye iken

onun tabutu hediyenin tand sandktr. Ölüm onu dünya haya-

tndan ahiret hayatna tar; artk orada ne imtihan, ne denenme var-

dr! Ölüm onu en güzel menzile, en bereketli yere, yani lezzet ve ni-

met yurduna yerletirir. Onun tertemiz ve ho pnarndan içilir. Bu

pnar yüksekçe bir nehirdir ve yukardan aaya doru dökülür. Bu

nehrin yükseklii Kabe’nin yükseklii gibi mertebe yüksekliidir.

Bununla beraber çölde olsa bile deeri ve üstünlüü nedeniyle hac

yolculuu ona yaplr ve bu durum onun üstünlüüne bir delildir.

Kulun Rabbine en yakn olduu vakit secde halidir. Bu inile yükseli-

in ne ilikisi vardr? Buradan secdenin ‘a'lâ (daha üstün)’ diye nite-

lenmesinin daha yerinde olduunu örendik. Kim ölürse onun kya-

meti kopmu demektir. Bununla beraber onun boyu topraa uzanr

ve onun içinde gizlenir. Duvar toprakla (bir seviyede) kalsayd, ykl-

maz, yal daha önce genç olmasayd yalanmakla nitelenmezdi. Yara-

tlm olanlar hareket etmek özelliindedir. Bu sayede tavrdan tavra

geçerler ve onlarn geçmesiyle de asrlar üzerlerinde hüküm verir.

Zaman onun zamandr ve onun elinde emniyet ve güven yoktur.

Onlarm içermi olduklar, emanet ehli olanlardr. Bu emanetlerde ise

alametler vardr. Kim alameti bilirse emanetini alr; kendisine ait ol-

mayan bir eyi almak isterse, istidad onu kendisine vermez ve onu

almay kabul etmez. Herkes eceli geldii için ölür ve arzusuna ula-

makszn can verir. Arzusuna ulam biri hüsrana uramad gibi

baarsz da olmaz! Ölümle birlikte insan Allah’a kavuur ve ebedi

bekaya ular.

Bunlardan birisi de yüz yirmi beinci bölümden ölüm ve onun

içerdii yitirmenin srrdr: Yitmek ve kaçrmak, ölen herkes için ge-

çerli bir itir. Dünya hayat ecel araya girmedii sürece arzuya ulala-

cak yer iken ayn zamanda ahiretin de tarlasdr. Peki tarlay eken

nerededir? Orada menfaatler elde edilir. Bu tarlann hasad kabirde,

harman yeri hair ve neirdedir. Saklama ise ahirette gerçekleir.
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Ölümün kurban edilii (cehennemlikler için) en büyük üzüntüyken

onun kurban edilmesi ise ticareti verimsiz geçmi kimselerin memnu-

niyetsizliini sona erdirmek ve bitirmek anlamna gelir. Böyle biri

tekrar mezara döndürülmek ister. ‘Stei bilmediiniz hallerde yaratrz'382

ayeti karsnda tekrar mezara döndürülmek ne ie yarar ki? ‘îlk yarat-

l örendiniz, hatrlamyor musunuz?,3B3
ayetiyle bu hususa dikkat çeki-

lir. lk yaratl misalsiz gerçeklemi, orada da böyle olacaktr. Parlak

bir koç suretinde kurban edilen ölümde srlar vardr: Hz. brahim’in

olunun bedeli olan deerli ve büyük bir kurban! Ölüm cennet ile

cehennem arasnda kurban edilir ve iin iç yüzünü anlayanlar için

berzahta bulunmas bir ibrettir. Bu durum saadet ve bedbahtlk veya

ini ve yükseli mekânlarnda ebedi kaln alametidir. Hepsi cami isim

demek olan Allah’a döner. Ölümün kurban edilmesi onun görevinden

azledilmesi, kendi feleinden ve makamndan inmesi demektir. Onun

hasreti sabit olmu, sona ermitir. Onun ameli, amellerden olmam-

tr. Ecellerin sona ermesiyle birlikte süresi de sona ermitir. Vatann-

dan ayrlan, meskeninden ayrlm demektir; yerleen olmasayd zaten

vatan olmazd.

Kalp bir ev, bilgi onun sakini •

Bilgiyle hayat bulur, bilgiden baka bir ey istemem

Hakkn ihsan ettii bilgi nedir?

Anlay sahibine tahsis edilen kitaptr

Bütün ilimler onda ortaya çkar

Hikmetleri elde etmi selim kalpler için

Veya önder ve doru yoldaki adil imam için

Kurtulu isteyen vehimden de ayrlmayan

Kurtulu itaatkâr bir kavme gelir

Bir kavme de gelir fakat onlara ramen

Allah’n öyle adamlar vardr ki, Allah onlar binekli veya yaya

olarak sürükleyerek cennete götürür. Bunun nedeni ezeli inayetiyle
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gerçeklemi ve dorulanm hükmüdür. Onlarn kalpleri bilgisizlik

nedeniyle göüslerinde ölmütür. Bununla beraber onlara saadete

erdiklerinde ‘Merhaba, ho geldiniz, güçlük, sknt, huzursuzluk, niza

yoktur artk’ denilir. Bunlar nerede, üç ube sahibi olan gölgeye gide-

cekler nerede? Söz konusu olan gölge deildir ve atee kar bir fayda

vermez. Onlara rzk hesap etmedikleri yerden gelir. Allah onlar ça-

rr, onlar da davete icabet eder ve perdelenmezler.

Bunlardan birisi de yüz yirmi altnc bölümden gizli ve açk imti-

hanlarn srrdr: Srlarn ortaya çkt gün güç ve yardmc nerede-

dir? Allah öyle der: ‘Onun gücü ve yardmcs yoktur.**
4 Sonra çoula

yemin ederek öyle demitir: ‘Geriye dönen göe yere yemin olsun ki, o

ayrc bir sözdür, aka deildir .’
3115

sabrl ile sabrsz, dayanld ile daya-

nksz ayrsn ve belli olsun diye cihatla görünenler snand gibi

kyamette de (o görünen ksmlarn içindeki) srlar ortaya çkar. Bela

ve fitnelerdeki veya onlarn içerdii sknt ve güçlüklerdeki en srl i,

hikmetli kitapta belirtilen ‘Sizi imtihan edeceiz ta ki örenelim
’386

aye-

tinde yer alr. Allah kullarndan meydana gelecek ileri bilendir. Ki-

min bileceini anla! Anlaynca gizle; örendiinde anla; anladnda

gizle; gizlediinde ise öyle devam et, geride kal ve öne çkma! One

çknca hair günü piman olmaktan sakn! Soru sorulduunda ‘bilmi-

yorum’, ‘Sen gaybleri en iyi bilensin
’387

de! Âlemde baz vakitlerde bil-

meyen ve görmezden gelen cahiller ile gafil olan cahiller vardr. Böyle

bir hususta derecelenme gerçekleir. Allah gafil deildir, O her yerde

bizimle beraberdir. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? Bu kitap

sadece bir öüt! Verdii haberlerin doruluunu biraz sonra örene-

ceksiniz. Aleni olan yaylm olandr; sr ise ortaya çkm olandr.

Sudan daha gizli olan ise bilinmeyendir. O da sadece Allah’ bilmek-

tir. Buras hayrete düüp ‘vah’ diyenin menzilidir. Kendinden geçene

kadar vah dememi, kendinden geçince ilahlk iddia etmitir. Akl

hayrete dümü, nakil kendisine fayda salamamtr. Birbirinden

farkl sözler söylenmi, sureder ile haller zdamtr. Bir tebih ayeti-

nin karsnda tenzih ayed bulunur. Bazen fayda elde etmek isteyen

için bir ayetteki hüküm onlar birletirir. Böyle bir ayete misal olarak
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‘O’nun benzeri bir ey yoktur
>m

ayetini verebiliriz. Bu ayet. Hakka

yakn, yüzü parlak, akll, uyank kimseler için tenzihi ve tebihi birle-

tirir ve ihata eder. Böyle bir insan es-Semi* ve el-Basir’e yönelirse, hiç

kukusuz, el-Habirie ular. Kalp ve ba gözlerine göre fitne, haber

edinmek ve aratrmak demektir. Fitnenin konusu ise duyulur vc aklî

olmak üzere iki ksmdr. Varlk ile akln delilleri kendisine bunu ver-

mitir. Dilerse mevhum -ki muhayyer demektir- de diyebilirsin; mu-

hayyer olan iin üzerinde bulunduu durumdur.

mevhum ve makul olmak üzere iki ksm

Ecir gibi; verilmi ve aktarlmla snrl ecir

Ben onun ina ettii isimlerde deilim

Yüz sahibi gibi yönelmi bir yüz

O’nun idrakinde bkknlkyok

Hevann hakk için! O bkan deil

Göz ibret almak için bakarken kalp gözü hayrete düer. Kalp gö-

zünün hayrete dümesi gayret hakknda hakka’l-yakin örendii bügi

nedeniyle O’ndan bakasn gördüünde gerçekleir. Sana müahede

ihsan edilip vccd vc vücud yoluyla o makama erdiinde, bunu görür-

sün. Onu görmek kark rüyalardan saylr. Bu rüyalar mertebeyle

sahih-müjdeli rüyalar arasnda perde tekil eder. Bu konuda sure ve

ayetlerde -Kurian’ deil- furkan dile getiririz. Bu kadar açklama

yeterlidir çünkü bu açklama ifa verici bir ilaçtr.

Bunlardan birisi de yüz yirmi yedinci bölümden iradenin ve âde-

tin hükmünün deimesindeki srdr: rade murad, yani irade edilenin

deimesiyle deiir ve âdetin ald durumda âdete göre hüküm

verir. el-Âlim’in kulu için -Kadim’in iradesinin deimesinin dnda-
alacak bir i yoktur. O iradesini lev (ise) edatna balamtr. Bir

deiir ve farkllarsa, bir olmaz. Hâlbuki zaid bir durumun olmas,

hatta pek çok durum kaçnlmazdr. Gerçei anlayan için durum böy-

ledir. Bu hususun içerdii bilgi idrak edilemeyecek kadar gizlidir.

‘Allah öyle dUeseydi* denilir, hâlbuki öyle bir ey dilememitir! ‘Di-
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lemi olsayd, hiç kukusuz ki, irade edilen gerçekleirdi. Lev edat

imkânszla dayanan bir imkânszl bildirir. Hal böyleyken güç

yetirilemeyen bir eye nasl güç yetirirsin? Çeidenme ve deime

sahih olursa, cins ortaya çkard; böyle bir durum kutsiyetin gerektir-

mi olduu duruma aykr olduu kadar ayn zamanda akün delilinin

nefse verdii hükme de aykrdr. radenin hakikati, adette yerleik

olan eydir. Bu itibarla âdetin almas söz konusu olduunda, o da,

irade edilen bir durumdur. Binaenaleyh ahs bakmndan bakmaman

gerekir. Yine de onu incelemen ve aratrman gerekir! Aratrdnda

onda zuhur edeni daha dorusu nassa vakf olursun.

bret alanlar, basiret gözüyle bakanlardr. Fakat burada ayarn

(varlnn) hükmünün bulunmas gerekir. (Dünya ile ahiret arasnda-

ki) nehir olmasayd, iki dünya frkasnn hükmü olmayaca gibi geli

ve gidi de olmayacakt. Toprak tektir ve kendisine ilave bir ey yok-

tur! Nehir gelmi, topra (iki âleme) ayrmtr. Ayrmam olsayd,

birleme olmazd. Fakat nehir akarken topra örtmütür. Bu söz

uydurma bir söz deildir. Aksine kendisine nail olacak kimseler için

güneten daha açk bir ifadedir; yükseklik ve aalk ehli onu bilir,

çünkü ancak yeryüzü/toprak üzerinde karar klnr. Demek ki yeryüzü

(nehrin) aasndan bitiik bir haldeyken göz ayrm ve bölünmeyi

görür. Armdan geçerek bitiiklie varmak lazmdr! Bu nedenle

ilerin bakalap deitiini söyledik. Suyun topraa ileyip onun

üzerinden akmas, kendisinde bulunmayan bir hükmü ortaya çkartr

ve bu hüküm ancak topraa dayanr. Tümsekler ortadan kalksa ve su

kaybolsayd mesafe de kaybolur. Bunun yan sra gözün gördüünü

bilgi dorular. Deise bile iradeyi dikkate almalsn, parçalanm olsa

bile adetten uzaklamaman gerekir.

Bunlardan birisi de yüz yirmi sekizinci bölümde tecellinin her

zaman biriminde varlklardaki neticeleridir: lahi tecellinin varlklarda

zamanlara göre deien hükümleri vardr. ekil ve suretlerin deime-

si de hallerin deimesinden kaynaklanr. Hak suretler sebebiyle çoa-

lr, zaman sayesinde ise ‘baka’ ortaya çkar. Zamann isimlerinden

birisi de ed-Dehr’dir ve lâhî gayret Allah’n ed-Dehr olduunu söy-
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lem itir. Bu itibarla sadece kendisine muhtaç olunan vardr ve bunun

için de kendi katnda bulunsa bile Allah’n âlemin ayn olduunu söy-

ledik. Allah felein suretinde tecelli etmi, felek dönmü, günein

suretinde tecelli etmi ve güne aydnlatmtr; gecenin suretinde te-

celli etmi, gece kararm, yukarda ve aadaki varlklarda tecelli

etmitir. Binaenaleyh Allah ancak kendisinin ayn olana tecelli etmi,

O’nu kendi varlndan baka bir göz idrak etmemitir. Allah kendini

kendisiyle idrak etmitir. O mukaddes ve münezzeh olmakla birlikte

akl ve duyu için (tecelli etmitir). Yaratlmlk ise bilgide sabit olma-

yan bir hükmü ortaya çkartmtr. Çünkü akllarn delili, rivayetle

gelen bilginin doru dediiyle bazen çeliir. (Böyle bir durumda)

naklin bilgisini kabul etmeyi akl eletirirken nakli terk etmeyi ve bir

kenara brakmay da vahiy knar. Gözler kendisine ahitlik etmese bile,

akl naklin getirdii öyle bir bilgiyi iman sayesinde kabul edebilir. O
halde gayb hakkndaki bilgide kukunun ortadan kalkmas, eksiklikten

ve kalpte bulunan kukudan uzaklamak ve. arnmak demektir.

Ey akll kii! Müteabihe uya, ona ancak kalbi eri olan kii

uyar. Onu tevile kalkmamak kâmil ve yetkin akl sahibinin özelliidir.

Müteabihin bilgisi ona Rabbinden gelirse, bu bilgi ifa demek iken o

kii de mustafa, yani seçilmi kiidir. Seçilmi olanlar, nasla belirlendi-

i üzere, akl sahiplerine göre üç kiidir: Birincisi hemcinsleri arasnda

kendine zulmeden, kincisi ölçülü olan; itimat edilen budur. Böyle bir

insan cezalandrlmaktan uzak olduu kadar içinde bulunduu ann

hakimidir. Üçüncü kii, iyiliklerle iyiliklere koanlardr. ‘Onlarda huri-

ler vardr .’
389 Baka bir ayette ‘Rabbinizir hangi nimetini yalanlarsnz

denilir. Rabbimizin nimetlerinden hiçbirini yalanlamayz. Nasl yalan-

larz ki? O’nun nimetleri içerisinde halden hale gireriz. Bunu ören ve

ona göre davran!

Bunlardan birisi de yüz yirmi dokuzuncu bölümden ikna ve ya-

rarlanmay salayan eylerin srrdr: kna ortadan kalkmak ve yük-

selmek demekken fayda onunla gerçekleir. Kim burada ‘ikna’ olursa,

huu kazanrken ahirette ise ancak huu sahipleri ikna olur. Onlar her

eyi verenin karsnda zelil olarak huu duyanlardr. Bununla birlikte
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gözlerini gizleyerek her eye hükmeden Allah’a bakarlar. Dünya haya-

tnda O’nu murakabe etmi olsalard, ahirette O’ndan emin olurlard.

Akll insanlar dünya hayatnda kani olurlarken kanaatle çelien huu

özelliiyle nitelenirler. Bu nedenle Allah ahiret hayatnda onlara izzet

verir, onlarn huu ve korkular ahirctteki bu makamlar meydana

getirir. Kim yükselirse düer ve buradan kartrma ortaya çkar.

Düme bilinmez.

Ey insan! Bam yukarya kaldrp cennetlere bakmalsn. Rahman

Allah, kardelerin arasm düzeldr. Siz de birbirinizin arasn düzelti-

niz. Allah ahitlerin gözlerinin önünde gerçekleecek ahidik gününde

kullarn arasn düzeltir. Hayr ve iyilikler zarardan emniyet bulanda

meydana gelebilir. Ahiret hayatnda ikna bazen izzet sahipleri için

meydana gelebilecei gibi en iyi elbiseler giyinen kimseler, bazen

zalim, kendinden geçe ve hayrete düen adma da meydana gelebilir.

Özellikler sayesinde pimanlk gününde ve kaçacak bir yerin bulun-

mad vakitte ahslar ayrt edilir. O makamn korkularndan Allah’a

snmaksnz. O makam ve yer, hayalleri bile anlamsz hale getirir.

Akl nakle iman eden kimseyi ‘aklsz’ saysa bile, kendisinde bir sefih-

lik yoktur. Fakat insana hakim bir özellik vardr; bu özellik onun

suretine hakim olan heva, yan arzu gücüdür. Snanma ve imtihan bu

nedenle ortaya çkmken sefhliin kayna odur. Akl sefihlikten

bütünüyle tenzih eden kimse seni yanltmasn, onun sözünü bir kena-

ra brak! Böyle biri uyanp dikkati çekilene kadar akll .saylmaz. Bu-

nunla beraber akll insan bazen vahye hakim olmasn istedii için

aklm tam olarak kullanmaktan gafil kalabilir. Arzusu kendisine hakim

olan bir insan arzusunu raz ve memnun etmek için çalr. Akl ise o

esnada evinde hapsedilmitir. Göz keskinleip perde kalktnda ve de

ihsanlar geldiinde, heva ve arzu sahibi akln çarr, nakli brakr.

zzet sahibi Allah’a yemin olsun ki! Bu çarma artk ona fayda ver-

mez. Aldm ona hakim olan arzusuna brakr. Bu durum arzu gücü-

nün ektiini biçmesi demektir.

Bunlardan birisi de yiiz otuzuncu bölümden yeil makamda kr-

mz ölümün srrdr: Nefislerin kurban edilmesi, bedenlerin kurban
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edilmesinden acdr. Görülere kar çkmak, dümanla savamaktan

çetin, arzulardan uzaklamak hastalklarn en ileri derecesidir. Nefse

muhalefet edebilen kimse kutsiyet mertebesine yerleir. Nefsini arzu-

sundan ayran, Me’va cennetine kavuur. Bununla beraber nefsin ar-

zusundan ancak Rabbinin makamndan korkan uzak kalabilir. O kii

günahnn neticesinden korkar, vefaya balanr, safa ehli içerisinde

farkllar. Bunun yan sra yükümlü olduu ileri yerine getirir, onu

kabul eder, yüz çevirmez.

Bu gece vakamda bir hadise gördüm. Gördüüm hadise beni

yalandrd. Gördüüm rüyay manzum olarak yazdm, bu bölüme

kaydettim. Uykuda öyle dedim:

Korkusuz olmaz, iddet de

Hem zulüm hem üzüntü olmal

Halep’te, zalimin hükmünden

Yaratklarnda bu hüküm iler

Kalesinden inerek

Bir yumuaklk ve merhamet olmakszn

Sanki kendi hükmünde Haccac gibi

Baskyla ve zorlamayla hüküm verir

Hükümleriyle yaratklara zulmeden

Elifi Eliften ayrt eder

Rahman kalbinden çekip alm

Rahmetini; yetmi bu

Haccac’n suretinde görürüm onu

Haccac'n ta kendisi o

Tek olan Rahman’a sn
Rahman’a sman malup olmaz
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Fakat umulur ki Allah kudretini ilhad ehlinden olan inatçlarn

üzerine salar. Üzerinde krmz bir örtü vard, bir sarho gibi yalpala-

yarak yürüyordu. Fazileti nedeniyle onun adil olmasn umut ediyor-

dum. Elinde bir asa bulunduu halde yaya olarak gelmiti. Allah’n

emrine muhalif olup kar çkanlara kar kendisinden yardm istenir-

di. Allah bu rüyaya doru-sadk bir tevil nasip etti, onu hakk söyle-

yen ve konuan bir dil yapt. Biz de Hz. Peygamber’in emir buyurdu-

u üzere gördüümüz rüyann errinden Allah’a sndk, O’nun bil-

dirdii gibi uykudaki halimizi deitirdik.

Bunlardan birisi dc yüz otuz birinci bölümden zorda kalmann

yoksulluk olmasnn srrdr; Zorda kalmak yaratlmn bir niteliidir

ve bu durumda üzerindeki sorumluluklar düer. Baka bir ifadeyle

onun yükümlülüü yok, haklar vardr, kendisine baklmaz! Bu du-

rumda ileri kudret elinde tutup gönüllerdeki her eyi bilen Hakka

yönelir. Göklerin ve yerin anahtarlar O’nun elinde olduu gibi yük-

seltme ve alçaltma terazisi O’nun elindedir. Allah bu sayede dilediine

mülkü verir, dilediinden mülkü çekip alr, dilediini izzetli dilediini

zelil klar. Hayr ve iyilik O’nun elindedir. O her eye güç yetirendir.

(Bu konuyu ifade eden ayette) kötülük Allah’a izafe edilmemitir.

Allah hakim ve habirdir!
‘O’nun benzeri bir ey yoktur, duyan ve gören-

dir
,m O’nun katnda söz deimez ve kendisi hakknda böyle hüküm

vermitir. Zorda kalan (muztar), aç ve çpla doyuran tanr; kastedi-

len zorda kalmak (muztarr), yoksa cebr deildir! Yaratlm seçiminde

mecbur, zorunluluk halinde muhayyer ve seçim sahibidir. Bu itibarla

tereddüt olmasayd zorlanma ortaya çkmazd. Bununla beraber muh-

taçlk sahibi üzerinde hükmünü izhar etmemi olabilir. Her zorda

kalmla yoksulluk elik etmez. Muhtaçlk bir dayanak talep eder ve

kimse aksini söylememitir. Zorda kalann hükmü bilgisindeki ezeli

hükme göre gerçekleir. Dolaysyla adil olduunda hüküm dayatm

deil, bilhassa töhmet kalktnda, olmak üzere bildiine göre hüküm

vermitir. Bilgi O’nun sfatyken adalet düsturudur. Bilgiyle hüküm

vermi olmak, hükümde zorda kalann dürumudur. Varlkta sadece

bilgi vardr, fakat geride anlay kalmtr. Zalim zulmettiini bilirse,
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cahil veya gafil saylmaz. O ancak var olana göre hüküm verir, gördü-

ünü uygular; geride lâhî hüküm olduuna inanmak veya inanma-

mak kalmtr! Bu sayede yollar ayrr, mezhepler farkllar. Bazlan

esaslardaki lâhî hükme bakarken, bazlar aktardan eriattaki ilâh

hükme bakar. Her biri kendi yolunda deliliyle yürür, inanç ve sözünü

ayrtrr. Bazlar kendi sözünü söylerken, baz kimseler yöntemini

dile getirir. nsanlar ise haller arasnda gider gelirler.

Bunlardan birisi de yüz otuz ikinci bölümden efendiliin kulluk

demek olmasdr: Efendi hizmetkârdr. Bu itibarla efendi de kendi

kulluunu yerine getirendir ve bu sayede efendiler birbirinden ayrr.

Kul irade edilen ve irade sahibini dde getiren kiidir. Efendi bakasna

göre bu ad almaya daha layktr. Çünkü bütün hayrlar onun elinde

olduu gibi onun hükmü ve maksad iler. in banda ve sonunda

emir O’na aittir. Kulu hakknda kulu adna hüküm verir. Kulu için

hüküm veren O’dur. Kendisi için hüküm vermi olsayd kutsiyetinde

kalrd. Hal böyleyken kulluk karsnda efendilik nerededir?

Her efendim dediinde

‘Benim sahibim serisin’ dedi bana

Vallahi! kulumun varl engel oldu

Yollarmn üzerinde

Bizi O’ndan kimse çevirtemez

Bütün idrak edilenlerde

Ne aynym ben O’nun

Ne de ortam'fiiline

0 öyle bir sahip ki

Malik olduunu iddia etmez

Ben hizmetkârm

Kölelerine inayet eden biri

Dedim ki: Ey Rabbim!

Tehlike yollarndan koru beni
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‘Duydum’ dedi 'Benimyarmdasn’

Korunmu kimselerdensin

Gpta edilen bir mutluluk içerisinde

idrak ehlinden biri!

Hükümdar olma! Çünkü hükümdar köle ve memlûk olduu ka-

dar ayn zamanda onun günei de bancdr. Salik mücahede edenlere

ve yol ehline katlm olmas itibaryla sülukuyla aldanr. Sen kimin

elini tutarsan (kimin kölesi olursan, sana hizmet ederken) onun alm

terler. Kim etendi olursa, yorulur ve ileri artar. Allah onu sürekli bir

kedere ve daimi bir endie haline yerletirmi demektir. Çünkü hü-

kümdar hakimdir ve kölesi üzerinde ancak onun haline göre hüküm

verir. Binaenaleyh hükümdar güçlü halde zayf, kat iken yumuak,

zayflk içinde güçlü olandr. Efendi kölesine (ve yönettiklerine) hiz-

met etmeyi terk ederse, görevinden düer ve efendilik mertebesine

hakszlk edenlerden olur. Binaenaleyh efendi hemcinslerine hizmet

ediyor görünürken sadece kendisine hizmet etmitir.

Bunlardan birisi de yüz otuz üçüncü bölümden latifelemenin sa-

lâbct ve katlk olmasnn srrdr: Mizah yaptnda onu az yapp

skntya yol açma! Mizah yaparken doruyu söyleyen (hakka uyan)

kii kendi kurtuluu için çalm demektir. Hz. Ali’nin maruz kald
durum ancak latifelemesi ve aka yapmasndan kaynaklanmt. Ebu

Hureyre topuuna (akayla) bir ta attnda müstani bir üslupla

Hz. Ali’ye öyle demitir: ‘Bu nedenle seni geride braktlar da emir

yapmadlar.’ Doruysa bu rivayet yeterlidir. Yallarla ve hali deien-

lerle aka yapabilirsin, fakat her durumda doruyu ve iyiyi söylemeli-

sin. Hz. Peygamber’in makam ve görevi onu yallarla akalamaktan

alkoymam ve öyle demitir: ‘Yallar cennete giremeyecektir .’ Yani

Allah’n kendisinin üzerindeki ihsann örenmeden cennete gireme-

yecektir. Allah onu gençlik haline döndürecek, gençlik elbiseleri giydi-

recektir. Mizah böyle yaplmazsa insana eziyet olurken asil bir insann

bakasma eziyet etmesi uygun deildir. Bu söze bir halle ulamak
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mümkün deildir. Dindeki salâbeti ve katl olmasayd, mizah yap-

mazd. Çünkü mizah gözleri hakikatten perdeliler nezdinde saygnl
ve vakar ortadan kaldrr. Hünnad kssasmda Allah’n fiiline baknz?

Allah o kiiyi ateten çkartp snadnda, adam en sonunda c

Sen

âlemlerin Rabbiyken benimle alay m ediyorsun?’ diyerek Rabbini

güldürmütür. Allah zaten onun böyle bir söz söylemesini istemi, bu

nedenle kendisini helak etmemi, ona mal ve mülk vermi, sahip kl-

mtr. Bu olgu ve hakikat her yola nüfuz etmi, her düsturda ve ah-

lakta ortaya çkm, varla yaylm, gören ve görülen üzerinde hü-

küm vermitir. Nimetlerden birisi olmasayd, onunla nimetlenmek

mümkün olmaz, saygn peygamber böyle bir ahlakla nitelenmez, yara-

tlm ve dadimde hükmü ortaya çkmazd.

Ey insan! Terazide hakszlk yapma, eksik ölçme! Adil ve dengeli

ölç, tarty bozma, makamnda dur ve oradan ayrlma!

Bunlardan birisi de yüz otuz dördüncü bölümden gevemenin bir

perde olmasnn srrdr: Gözde bulunan kat tabaka zayfladnda,

zararlar ortaya çkar. Binaenaleyh gevemek bir perde olduu kadar

katlkta arya gitmemen ve uygun bir sertlikte karar klman lüzum

eder. Mutluluk ve saadet -sapmada deil- eitliktedir. ki benzerin

birbirinin zdd olduklarn söyleme. Her makamn bir sözü olduu

gibi her bilginin adamlar, her merebin bir hali vardr. Bir su tuzlu-

dur, bir su içilebilir ve tatldr. Sertlik ve geveklik rüzgârda da ortaya

çkar. Rüzgârn sert ve iddedi olmas, frtnadr. Bu itibarla frtma

eklindeki rüzgâr verimsizken zayf ve hafif rüzgâr cömerttir, vadileri

ihya etmek üzere eser, neticede memnun edicidir. Ondan bir rahatlk

ve geveklik ortaya çkar. Ulat yere musibet ve felaket isabet et-

mez. Bu itibarla dinde, .yumuaklk,; dinin, bir gereidir.. Bu nedenle

Allah peygamberini yumuak insanlarn arasndan seçmekle (insanla-

ra) lürufta bulunmu, ‘Allah’n rahmetiyle onlara yumuak davrandn,m

demi, onlara böylece. ihsan etmitir. Hz. Peygamber davran ve

fiillerinde kat ve sert olsayd, insanlar etrafndan dalrlard. Onlar

kendilerine gösterilen yumuakla ve balaycha ramen vahyi

kabul etmezlerken katlk ve sertlikle sadece daha çok yüz çevirirlerdi.
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Ne çok ac olup dlan ne yumuak olup istismar edil! Ylana benze!

lacndan hayr umulurken verecei zarardan çekinilir. Çünkü o köp-

rücük kemiine kadar çkm olsa da nefesi geri döndüren ilaçlardan
!

biridir. (Terak kelimesinden ayete telmihle) ‘Denilir ki kimdir kurta-

ran, ayak ayaa karr .

5 Bu iyilie ve içermi olduu zarara baknz!

Onun hayr kötülüüyle var olmad gibi tad da aclyla gitmez.

Her halin bir mekân, zaman olmak, kardeler bulunmaldr. Zaman

geçmi-gelecek ve imdiki zaman diye taksim edilir. Mesela anlay

sahiplerinin nezdinde hüküm itibaryla semâ böyledir. Sesleri dinle-

mek bir mekâna, zamana, imkâna ve ihvana ihtiyaç duyar. Bunlar dört

unsurdur. Mekân lütfün kendisinde görüldüü yer iken imkân ihsan

edilebilecek olanlar, ihvan da kendilerinden zarar gelmeyeceine ina-

nlan kimselerdir. Zaman hükümdarn kendisinde eman bulduu

eydir. Bu itibarla eman bulduun vakit senin zamanndr. Baarya

erdiren Allah’tr. Tahkik sahibinin duas budur. Sen sözde tahkik ehli

olann tavsiyesinden uzak dur.

Bunlardan birisi de yüz otuz beinci bölümden hayat sahibinde

diriltmenin ve yaknlkta vefann srrdr: Yamur nimetin sahibinden

gelen rahmetin nerini ve yaylmasn salayan yardmcdr. Allah’n

rahmetinden ancak yoldan sapp dalalete düenler umut keser. Dirilti-

cilik özelliine sahip olduu için canllar sudan hayat bulmutur. Al-

lah her eyi sudan canl klmken kendi ar istivadan önce suyun

üzerindeydi. Sonra onun üzerine istiva etmi, kendisine izafe ederek

onu ihata etmitir. Allah basit veya bileik her eyi ihata edendir. Ba-

ka bir ifadeyle Allah veciz, basit ve vasati bilgiyle her eyi ihata eden-

dir. Rahman ismi onun üzerine istiva etmi, onun hükmü insanlar ve

cinleri kuatmtr. Kiliderin ardndan ve perdelerin ardndan gizlenen

ve zuhur eden O’dur. Allah en yüce mertebede ve en güzel

tecelligahta tecelli edendir. ‘Olmasayd 5

ifadesi olmasayd, en uygunu

ve öncelikli olan ortaya çkmazd. Ayette öyle denilir: ‘Bu azap sana

layk, evet layktr sana layk>m Baka bir ayette öyle denilir:
‘nsan

babo braklacan m zanneder.’3M Kim düünür ve doruyu bulur
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ve hidayeti elde etmek üzere dalaleti satarsa, dümanlarn tahakkü-

münden bu hayatta kurtulur.

Bunlardan birisi de yüz otuz altnc bölümden ölülerden ve diri-

lerden utanann özelliidir: Hayâ eden öldüren ve hayat vermeyen

kiidir. Hayâ, hayâ meydana getirir, çünkü hayâ (hayat ile hayâ ara-

sndaki anlam ilikisiyle) hayattakilerin nitelilderindendir, fakat bu

durum hayâ sahibi için böyledir. Allah haktan (dolay) hayâ etmez.

Bu anlamda hayâ yaratlmlarn niteliklerinden deildir; sadece irade

ettii eyin gerçekletii kimse kullardan hayâ etmez; belirli bir du-

rumda kullardan hayâ etmi olsa, bir isminin isimlendirileni gerektir-
*

mesi nedeniyle hayâ etmi saylr. Allah el-Ali olduu gibi aym za-

manda el-Mhyiüdur (hayâ eden). Ölülerde hayâ en alacak özellik-

lerden biridir. Hayâ sayesinde (göz) uçlar ksalr, harf vastasyla

mana gizlenir. Hayâ yaratklarn gözleri kendilerine ulamasn diye

çekik gözlüleri çadrlarda hapsetmek demektir. el-Gayûr lâhî ismi

olmasayd, binalar ve kökler edinmez, teklif olmasayd iffetlinin üs-

tünlüü ortaya çkmazd. Kuvvet latife mahsus iken kesif onu nasl

perdeleyebilir ki? Ruhlarn kuvveti olmasayd bedenler hareket etmez,

bedenlerin hareketleri olmasayd ruhlar da maksatlarna ulaamazlard.

Bu itibarla her harekette bir genilik ve rahatlk bulunur.

Bunlardan birisi de yüz otuz yedinci bölümden refakat ve yumu-

akln srrdr: En uygunu Refk-i a’lâ’ya (en yüce dost) arkadalk-

tr.
c

Ahiret senin için dünyadan daha hayrldr.’*
95

Allah kuluna kar

yumuak ve pek efkatlidir. nsanlar içinde kalpleri en yumuak olan-

lar, Yemenlilerdir. Onlar ümmi-âlimlerin efendileridir. Allah’a giden

yolu açklayan Hz. Peygamber Refik’i tercih etmitir ki, ihsana ve

hayra en layk olan odr. Hz. Peygamber (dost ve arkada olarak)

Allah’ tercih etmi, bizden ayrlm, ezeli ve kadime katlmak üzere

yürümü, ardndan gelenler de O’nunla beraber yürümülerdir. Hz.

Peygamber bir araya gelmenin ve cem’k kaçnlmaz olduunu bildii

için, darlktan genilie çkmay arzulamtr. Baknz! Yunus pey-

gamber karanlklar içinde O’na nida etmi, henüz ölmemi olduu

halde yitmekten ve kaybolmaktan ürkerek öyle dua etmiti: ‘Al-
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lah’m! Senden baka ilah yoktur.’ Benim bulunduum her yerde sen

varsn. Allah onun bu duasna karlk vermi, kendisini gamdan kur-

tarm, balk karnndan sahile atm, kendisini sineklerden korumak

üzere üzerine iki yaprak bitirmiti. te bu da Allah’n rikkat ve efka-

tinin neticesiydi.

Bunlardan birisi de yüz otuz sekizinci bölümden köle olmay red-

detmekle müstehak olmann srrdr: Hür insan kerem ehli olunca,

nimetler onu köleletirir; himmet sahipleri ancak böyle bir i için

çalr. nsan ihsann, daha dorusu iyilik sahibinin kulu ve kölesidir.

lleder ve sebepler bir kiiyi kendine köle ederse, yürüyüünde aksak-

lk ortaya çkar. Kulluk acsn tadan insan hürriyetten ac duyar. Bu

itibarla hürriyet bir ziynet ve süs iken kulluk/kölelik her halükarda

sermayedir. Rab rabdir, kul da kuldur! Bununla birlikte sözlemede

ortaktrlar. Zamiri dikkate alarak ‘ne kötü hatiptir’ deme! Aydnlatan

bir kandil olan Hz. Peygamber ikisini bir araya getirmi, biz de kendi-

sine uyup yolundan gittik. ‘Kim peygambere itaat ederse, hiç kukusuz

Allah’a itaat etmitir.

,î96
Varlkta hakikat itibaryla Allah’tan bakasnn

bulunmad sabittir. Varlk görürken çoalsa bile varlk itibaryla

mudak bir birlik vardr. Birin birle çarplmas bir eyin kendi kendi-

siyle çarplmas anlamna gelir ve o da kendinden baka bir eyi mey-

dana getirmez. Onu kendisinden baka biriyle çarparsan, varlnda

kendisine izafe ettiin eyle de artmaz.

Bunlardan birisi de yüz otuz dokuzuncu bölümden ‘hadisi zikre-

den hadislerden emin olur
5

bahsidir: Yaratlmn zikredilmesi kadim

deildir. Onun zikri ezelde sabit olsayd, yokluu imkânsz hale gelir-

di. Binaenaleyh hadis, yani yaratlm hâdislerden yoksun kalamaz.

Hâdise kadim zikir yerlemi olsayd, mücessimenin (cisimletirciler)

görüü caiz olurdu. Kadim bir yere yerlemez ve (hadisin yerletii)

bir yer de deildir. Yer olsayd, (hadis) kendisine yerleirdi. Bu itibar-

la kadim kendi niteliinden baka bir özellikle nitelenemez. Miski

ancak onu koklayan bilebilecei gibi mana da ancak kendi harfine

eklenir. Kur’an- Kerim’in zikri bir emniyettir ve ona iman etmek

zorunludur. Baka bir ifadeyle dilde harfleri parça parça gelip kalem-
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t

lerle bu harfler sral bir ekilde yazlsa bile, Rahman’m kelam oldu-

una iman etmek zorunludur. Böylece (kelamn yazld) levhalar,

kalemler hadis iken lâhî kelam hâdis olmamtr. Buna mukabil ve-

himler, anlay gücünün idrakteki yetersizlii nedeniyle, akllar üze-

rinde hüküm vermi (kelamn hâdis olduunu ileri sürmülerdir).

lham vastasyla ilâh kelamn (kadimliini) örenen insan ise hiç

kukusuz ki allame olur. -

Bunlardan birisi de yüz krknc bölümden ‘onun mizac tesnîm

pnarndandr5

bahsidir: Kadim zikir yaratlmn sözünü bile aktarsa

Hakkn zikridir. Buna mukabil yaratlmn zikri de hak kelam söylese

bile yaratlm olann söyledii sözdür. Manayla hareket eden zorluk

çekmez: Hak kulun dili olduumda zikir kadim iken onun kulla mizac

ve karm ‘tesnîm’den ortaya çkar. Hak el-Âli ve el-A’lâ iken kula

tenezzül etmesi yerindedir. Tesnîm Hakka yakn insanlarn kendisin-

den içtikleri pnardr ve içen kii onunla her surette halden hale girer.

çen kii en ho içecekten içmi olur ve ‘Misk kokusu brakan mühür-

lenmi saf içecekten içerler.’
397 Bu durum yaratlmn kadimin niteliiy-

le ortaya çkmasdr. Ona dair konuur ve ondan söz eder ve söyler.

Artk dilediini söyle! Ancak Allah’n dilediini dileyebilirsin. hsan
1 ,

ve lütuf Allah’n olduu gibi güç ve kudret de O’nundur. Zorunlu bir

i (dorudan uzaklarsa) meyleder. Hakk ancak O’nun güçleri oldu-

u kimse bilebilir. Onun güçleri ancak Hakkn güçlerinden meydana

gelir. Zevk ederek ait ve üst yönlerinin Allah’a nasl nispet edildii

örenilebilir. Bununla birlikte Allah yönlerden olduu gibi kukulara

yol açacak her durumdan münezzehtir.

Bunlardan birisi de yüz krk birinci bölümden gözlerin görmesi

ve ibret almann srrdr: Duyular olmasayd kyas olmaz, göz olma-

sayd ibret almak mümkün olmazd. bret bir yerden baka bir yere,

bir varlktan baka bir varla, bir olgudan baka bir olguya, yokluk-

tan -mutlak yokluk deil- varla geçi ve intikal demektir. bret ve

itibar, ilâh kudret karsnda arma ve hayrer halidir. Dönen felek

sayesinde dehir ve asrlar ortaya çkarken güne vesilesiyle gece ile

gündüz kapal ileri ortaya çkartr, nehirlerde ve denizlerde med-cezir
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gerçekleir. Med-cezir aydan m kaynaklanr, yoksa baka bir eyden

mi? Onun durumu nedir? O da dier varlklar/iler gibi memur bir

kuldur. Med hali gölgeyi uzatrken ve inmesi de yamur ve frtnalar

yadrr. Hiç kukusuz varlklar bir sebeple meydana gelirken onun

keyfiyeti meçhuldür. Buna mukabil nefisler Allah’ bilmek talebi üze-

rinde yaratlmtr. lletleri bilmek O’na mahsustur ebediliin asl da

ezeldendir.

Bunlardan birisi de yüz krk ikinci bölümden fikirlerin bakalarla

ilgili olmasnn srrdr: Birbirine benzeyen eyler yaratklar üzerinde

tefekkür edenlere yerleir ve (onlar karlda düürür). Bu itibarla

akim hüküm vermesi için delil ile medlûl arasnda birletirici bir yön

bulunmaldr. Allah delil vastasyla idrak edilmediinde, O’nun bi-

linmesine bir yol yoktur. Hâlbuki Allah bizi kendisini bilmeye çar-

mtr. Demek ki bizi ancak kendi niteliine davet etmitir. Binaena-

leyh Allah’ta marifetin konusu olacak bir sfat bulunmaldr. Aklda ise

Allah hakknda sadece tenzih sfat varken vahiyde tenzih sfatyla

birlikte tebih sfat bulunur. Tebihe göre veya birinci için tenzihe

göre olursa Hak halden hale girmezken ötekine göre her durumda

halden hale girer. ‘Diledii her surette seni terkip eder.’
39* Buna mukabil

inançta da sen O’nu dilediin surette terkip edersin. Allah inanç sure-

tinde ortaya çkar, seni knamaz. Tecelli Allah’a ait iken Kadim’in

sfatyla nitelenmek ve süslenmek de sana aittir. O halde bakalarn

varl fikirlerde ortaya çkarken zikirlerle onlarn eserleri silinir, k-
lar söner.

Bunlardan birisi de yüz krk üçüncü bölümden ‘Feta/futüvvet ehli

(yiit, delikanl) ne zaman diye sormaz?’ bahsidir. Feta cezalandrl-

maktan korkar ve vaktin olu olur (ibnu’l-vakt). O mekânla snrlan-

mad gibi zamanla da snrlanmaz. ‘Hadi, bismillah’ dediinde ‘ne-

reye?’ diye soranla arkadalk etme. Feta’nm zaman imdiki zaman-

dr; yok olan bir eyle kendini snrlamazken sürekli varlk, baka bir

ifadeyle imdiki zaman ona aittir. ‘Yiit Ali'dir’ denilmitir, çünkü o

vasidir ve velidir. Fütüvvet ehli manevi mekânlarn bakanlardr ve

mekânlar onlara aittir. Susturucu delil, otorite ve burhan onlara aittir.
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Varln sütunlar onlarn üzerinde durur. Onlar sr ilminde Huzeyfe

kademindedirler. Temyiz ve eletiri onlarn iiyken hal ve akid ehli de

onlardr. Onlarn hükmünde bir çeliki olmad, gibi çelikilerini

uzlatracak kimse de bulunmaz. Veciz konuurlarsa aciz brakrlar,

tafsilata girerlerse, yorarlar. stinatgah onlar iken itimat da onlara

edilir.

Bunlardan birisi de yüz krk dördüncü bölümden feta olduunu

iddia eden kimsenin yalanmayaca bahsidir: Feta’da fetih ve futûhât

sahibidir, onda serkelik bulunmaz. Arzusunu kendisine itaat ettirmi

ve boyun edirmitir. Bununla beraber azklanan kimseyle azkla veya

azkz olarak beraberdir. Feta Kelim, yani Hz. Musa’dr. Allah’n

onunla konumasnn mertebesi nerede, bilgi öretsin diye Hzr’a

tabi olmasnn mertebesi nerede? Buradaki insafa ve kendisine tahsis

edilen niteliklere baknz! Hz. Musa dinçliini yitirmemi ve serke

olmamt. Bu nedenle kendisine feta demek doru ve sahih bir isim-

lendirmeydi. Kelamda yaratklarn dillerini görmemi olsayd, bir

yaratlmla konumaz ve kendisinden bilgi örenmek amacyla ona

tabi olmazd. Hz. Musa orada bulunan biliyordu ve ona akla ba-

lanm ve öyle demiti: ‘Senin bildiklerini bana öretmen için sana

tabi olabilir miyim? ‘Sen bana sabredemezsin’ dedi. Bilmediin bir ey

hakknda nasl sabrl olabilirsin ki?
5399

Yani sen Hakkn benim dilimdeki

hitabn; ‘zevk’ etmedin ve O’nu benim varlmda görmedin ki!

Bunlardan birisi de yüz krk beinci bölümden nazari düüncede-

ki aldan idrak etmek bahsidir: Feraset riyaset demektir. Feraset

sahibi olup da buna göre hüküm veren insan armaz ve zalim olmaz.

Böyle bir insan sahip olduu nurlarla gizlilikleri ortaya çkartr, suyu

suda tanr, yeryüzünde veya gökteki hiçbir ey kendisine gizli kalmaz.

z süren deildir, ariftir. Engeller ve zorlamalar getirse bile, arif ve

zorlayc deildir! Her eyde ilki bilir. Böyleyken kapal her eyi orta-

ya çkartr. Ik onun gözünden parlar, kaybolmaz. Ferasetle bakan

insan imanla ve onun hükmüyle balyken ferasetin art da imandr.

el-Mümin olan Allah isimlerinden dilediiyle kendisine haber verirken

imdat eder. Bu durumda gecikme veya yanlma olmadan hüküm verir.
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Hükmü nüfuz eder ve geçerlidir; dilerse hükmünü uygular, dilerse

tutar. Dilerse uygular, dilerse uygulamaz. Olan i onun hükmüne

göre ortaya çkar. Onun nuru yardma muhtaç deildir. Yardmnda

kesinti olmad gibi kimsenin basiretine muhtaç deildir. Onun

Kur’an’dan suresi ‘De ki o Allah birdir, sameddir, dourmad,

dourulmad, kimse O’na denk deildir*
400

suresidir. hlâs suresinden

baka bir suresi yoktur.

Bunlardan birisi de yüz krk altnc bölümden ‘Hulk/halk

-ahlaklanma deil- tahakkuk demektir’ bahsidir: Güzel ahlak asalete ve

soylulua delildir. Tasavvuf ahlak demekken marifet tahakkuk demek-

tir. Bu itibarla sufi rabbaniyken arif vahdanî, alim lâhî, vakf (duran,

bekleyen) talep eden, hakim de naspedendir. Yüce ahlak öfkesini tu-

tandadr. Dal rüzgâr kendisini hareket ettirince meylederken vüsatini

aacak ekilde kaba ekleme yaplrsa dökülür ve dna taar. nsan

faydasna olan ii görünceye kadar rahatlamaz. Her kim samimi dav-

ranr ve öüt verirse, beyan eder, en üstün makama delil olur. Tartt-

nda adil ol, görevli olduunda asil davran!

Bi2 beeriz iyi davran bize

Ne daz ne demir

Yumuaklk tadlk demekken bakalarna davranrken insann

güzellii bu özellikle ortaya çkar. Kim (yaratklara) rabbine davran-

d gibi davranrsa, kendi kalbinde ve insanlarn kalbinde kimin bu-

lunduunu anlam olur.

Bunlardan birisi de yüz krk yedinci bölümden “Varlklar olma-

sayd kskançlk ortaya çkmazd’ bahsidir: Gayûr, yani kskanç kii

süratle uzaklar ve bu nedenle isabet etmekten daha çok hata eder.

O’nun özellii her iin (ona) çetin ve güç olmasdr. Bütün isimleri

haiz olduundan kendisinden ‘taknlk’ ve taaddî ortaya çkar. Kul-

lardan birisi olsa büe ilave ve ziyadelie tahammül edemez. Allah’n

yaknlnn Vh damar’ yaknlna bcnzctildigini duyunca, kendin-

den geçer ve tükenir. Onun makam birliktir; süresi uzasa bile Hakkn
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sfatlarndan kaçar, çünkü yaratlm olduunu bilir. Kark bir

nutfcden yaratlm olsa dahi (Hak ile arasndaki) karmdan ve neti-

ceden söz etmez. O bir cam gibi effaf ve nemamdr (dedikoducu).

Ruhlar esintilerinde sevgililerine yaklatrmak üzere onu meylettirir-

ler. O ise buna direnir. Melekler makamnn gerektirmedii veya ken-

di görüünün vermedii ekilde onun üzerinde hüküm sahibi olurlar.

Zorunluluk halinde -irade halinde deil- sürekli kaderin aklarna

maruzdur. radeye gelirsek, ‘Rabbin dilediini seçer ve irade eder.’

Kskancn hayrete dütüünü görürsün. ardm! Allah’n daha ks-

kanç olduu malum! Hal böyleyken nasl cezalandrmaz? Allah'n

taknlklar yasaklamas O’nun kskançlnn bir neticesidir. Bunlar

artc hakikatlerdir. ki benzeri bir araya getirmemen gerektii gibi

rzas hakkndaki sözüyle iki meyli bir araya getirmemelisin.

Allah nikâh ile zinay birbirinden ayrmtr ki, ruhlar birbirinden

farkllasn. Bu anahtarn hükmü bedenlerin birlemesinde ortaya

çkar. Bu itibarla zinann gerçeklemesi kaçnlmazdr. Hz. Peygamber

bu fiili ileyene ‘onu gizle’ demitir. Hâlbuki Allah onu bilir, görür.

Aym zamanda onu takdir etmi, gerçekleeceine hükmetmi, bunun-

la beraber onu yasaklamtr. nsan hemcinslerinden bir fiili gizleyebi-

lirken ona kendisinden daha yakn olandan gizleyemez. Allah bütün

yasaklanan davranlarn yaratcsyken bütün bu fiiller kendisine dö-

ner. Allah kulu kötü fiillerden vazgeçip tövbe edince sevindii halde

kulunu o kötülüklerden nasl temiz tutmaz ki? Allah kulunu mutlu ve

mesrur eden ileri yaratr. Günahlar kendisine zarar vermedii gibi

itaatler de Allah’a fayda vermez. Bu bilgiyle beraber gördüüm her

âlim, onu ayrr ve birletirir.

Bunlardan birisi de yüz krk sekizinci bölümden ‘bakay görmek

ne iyiliktir ne nimettir’ bahsidir: Bakay terk edende ne hayr ne ni-

met vardr. ‘Baka’ denilenin Allah’tan baka bir dayana yoktur ve

dolaysyla sürekli gözlerini dikmitir. Ayette ‘Allah’n gördüünü bilmez

mi?
,m denilmemirir diyen insan iftiracdr. Keke O’nun kimi gördü-

ünü bilmi olsaydn? Acaba asl hayr olan ‘baka’dan gayr ne göre-

bilir ki? ‘Asl hayrdr5
dedik, çünkü onun asl Haktr ve O’ndan mey-
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dana gelmi, Allah onu suretinde yaratm, kendi özelliine göre var

etmitir. Âlemde ortaya çkm en kuvvetli doruluk yaratlmn

Hakkn üzerinde hüküm vermesidir. Yaratlm olan O’nun üzerinde

kendisine verdii bilgiye göre hüküm verirken bilgisinin gereini

uygular. Allah da yaratlmta (onun kendisine verdii bilgiye göre)

hükmünü uygular ve (onu yaratmas) sevgiden kaynaklanr. Malum

olduu üzere, basiret ehli yaratlmta (sadece) muhtaçln veya zo-

runluluun veya ihtiyarn bulunmadn bilirler; gerçekte yaratlm

olduu hal üzere kalp O’nun kereminden kendisine izafe edilenleri

kabul eder. Bu itibarla ilâh isimler, tasarrufta bulunmak üzere srar

ederken yaratlm varlklar ‘zerafet’ göstermek üzere srar edip ilâh

isimlere kendilerine tesir imkân verirler. Bununla birlikte var olmala-

ryla lâhî isimlere cömertlik ettiklerini zannederler. Hâlbuki akl ve

duyularnn ortaya çkmas nedeniyle kendi kendilerine cömertlik

ettiklerini bilmezler. Yaratlmlar keremli olmasayd. Hakkn kar-

snda ‘edilgin (münfail)
5 olmazlard. Yaratlm cömert ve kerim bir

asla sahip olduu için, el-Hakim onlarda hüküm vermi, onlar zatna

tercih etmi, sfat ve isimlerinin hükmü yaratlmlarda ortaya çkm-
tr. Binaenaleyh yaratlm olan (halk), var olmak üzere ‘edilgen’ ol-

mas itibaryla cömertliin asldr. Edilgen olduunda ise mevcut

olmak vasf kazanrlar. Bu durumda iktidar kendisinde ortaya çkm-
ken ayn zamanda zorunluluk ve muhtaçlk özelliiyle nitelenmi,

isimlerin kendisine muhtaç ve ona dayandklarn görünce (âlem)

zerafet gerei bu nitelii kabul etmitir. Aklclara göre iin dorusu

açkladklarmzn tersine olsa bile kesin gerçek-hakikat, bizim ifade

ettiimiz vc açkladmzdr.
;

,

Bu bilgi olabilecek en mükemmel bilgiyken bir eye ‘ol’ denilip de

oun olmasu salayan bilgi de budur. Var olan her ey bu bilgiyle

meydana gelmitir.

Bunlardan birisi de yüz krk dokuzuncu bölümden Hakkn dost

edinmesinin (lâhî tevelli) sebepleridir: Biz Allah’n sebepleri ve ihsan-

lar olduumuz gibi Ö’nun dümanlar ve sevdikleri aramzdan çkar.

Kim skntl ve yüzü kararm bir halde çkarsa, o kii apaçk dü-
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inandr; öyle biri konuunca yeminle konuur. Kim de dingin ve ita-

atkâr bir halde çkarsa, iin bütününü elde eder. Öyle biri (Beled sure-

sinde geçen) emin ehir olduu gibi en güzel surette yaratlm ve

Kadim’in suretiyle zuhur edendir. Âlemin iki kabzada (Haldun iki eli

veya iki eliyle tutuu) var olmas, iki diyarn yaratlmas, iki yolun

belirlenmesinin sebebi budur: ki yoldan gidenler ya ükredici veya

kâfir ya gazaba maruz kalan ve zorlanan veya sabrl ve raz olandr.

Allah mülkünü izhar etmek ve yolunda yürümesi için âlemi izhar

etmitir. Bu esnada 'e .güzel isimleriyle âlemin velisi olur, onu en

yüce mertebeye yerletirir. Allah âleme yaknln ‘yayn iki ucu veya

daha yakn’ klmtr. Yaratlmlarn Hakka en yakn olduu nokta bu.

noktadr. Buna mukabil kullarna dönük yaknln ise ah damar

yaknlna benzetmitir. Hakkn yaratlmlara yaknlnn en ileri

derecesi budur. Demek ki i iki yaknlk arasndadr. Allah kimsenin

içine iki kalp yerletirmemi olsa bile her kalp için iki yön belirlemi-

tir. O her eyi çift yaratm, çokluu çifte bina etmi, onun teklii

çokluun birliinden ibaret olmutur. Aydnlatc kitap bunu beyan

etmitir. O’ndan bakas ahidi olmad gibi yaratlmlarn hiçbiri de

O’nun korusuna girememitir, öyle bir ey de yakk almazd! O’nun

vechinin dnda her ey helak olucuyken O’ndan baka bir ey yoktur

ki kendisine ‘baka’ denilebilsin! Hakikat tektir, hükümler eksik ve

fazla! aret ettiim üzere talep edersen bir fayda elde edebilirsin.

Bunlar srlar, daha dorusu üzerinde toz bulunmayan nurlardr. Bu-

nunla beraber gözler onlar görmeyebilir ve ibret almak üzere baklsa

da idrak edilemeyecek kadar yüce olabilirler. ‘Ne güzel yerdir oras5

ifadesi buna iaret eder. Sen bir yer iken yer de üzerindedir.

Bunlardan birisi de yüz ellinci bölümden insann velayetinin zara-

rn ta kendisi olduu bahsidir: ‘Ben yeryüzünde bir halife yarataca-

m .

,C2 Her korkudan onun vastasyla eman bulunur. Allah insana

itaat edicilik özellii vermi, bölgelere hakim klm, yakn ve uzakta

hüküm verdirmi, onu varln kendisi yapm, kendisine secde ettir-

mekle ikramda bulunmutur. nsan-halife, pak bir ruh ve yönetici

imamdr. Bir onunla çift olmu, dtaki var oluu çokluu ortaya ç-
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kartmtr. Alemdeki her parça delalet itibaryla onun benzeri olsa bile

insan bir gölge deildir ve bu nedenle halifelik insana mahsus kalm,

peygamberlik özelliiyle ayrcalk kazanm, eriat olan hükümleri

eriat klm, tabi olmu ve kendisine tabi olunmutur. Bu özellikleriy-

le insan kendisiyle akdin gerçekletii kimse olduu gibi emanetin ve

ahdin taycs olmutur. O hüküm vermi, insanlar hükmünü uygu-

lamak üzere zorlam, bu sayede fayda ve zarar ortaya çkm, ilk zarar

gören ise daha önce belirtildii üzere bizzat kendisi olmu, zarar snr-

l kalmam, Hakka eziyet ve hakaret etmitir. Sonra kalbini vermi,

O’nun kendisinin rabbi olduunu bilmi, O’nu sevmi; kendisiyle niza

ettiinde veya gpta ettiinde, O’nu kzdrm ve öfkelendirmi, ar-

dndan Allah ona hidayet etmi, raz olmu, onu seçmiti. lahi surelin

gücü olmasayd insan inayete mazhar olmayaca kadar Hakka dönü-

ü nedeniyle de ‘feta’ diye isimlendirilmezdi'.' nsan arzu ve gayesini

izale etmek üzere (lâhî) cömertlik vastasyla zuhur etmi, gayesinin

ortadan kalkmasyla hastal iyilemi, i nizama kavumu, ay yö-

rüngesine yerlemitir. ‘Topuk topua sarlm, o gün dönü Rabbine-

dir .

,4°3
Allah Kur’an vastasyla saptrmadn hükümdar vastasyla

saptrr. Çünkü hükümdar konuan ve yaratan (natk-halk) iken

Kur’an konuan-susadr. Onun hükmü ölünün hükmüyle birdir;

kendisinden korkulmaz, bir ey umulmaz, bir eye sözü geçmez veya

bir eyi engelleyemez. Sadklarn ona istinat etmelerinin veya mümin-

lerin ona itimat etmelerinin sebebi sadece içindeki eyin doruluu-

dur. Bu yönüyle Kur’an hükümdara göre saygya daha layk olandr,

çünkü o ‘önünden veya ardndan bâtln giremedii, Hakim ve Hamid

tarafndan indirilmi
*04 saygn kelamdr. Onun emrini geriye çevirecek

olmad gibi hükmünü engelleyecek kimse de yoktur. Konuurken

doru söyler, her eye hakkn verir. Kur’an her zaman nur iken hü-

kümdar bazen zalim (ve karanlk) olabilir.

Bunlardan birisi de yüz elli birinci bölümden felein hareketinde

melein yardmnn bulunduu bahsidir: Feleklerin hareketleri, me-

lekleri meydana getirmek üzere, hamile saylrlar. Gökyüzü dürülmü,

onun dürülmesi uygun olmutur. çine doru batm, bu da kendisi
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için uygun olmutur. Oda bir kayt olmad gibi bir kar yer de

yoktur. Feleklerde bulunan her yer Rabbine secde eden ve O’na hamd

eden melekle doludur. Melekler feleklerin içerisinde bulunurken un-

surlarn içlerinde cinler bulunur ve zaten bu nedenle ‘cin’ diye isim-

lendirilmilerdir. Onlar Allah ölüleri diriltene kadar unsurlarn içeri-

sinde tebih edici olarak bulunanlardr. Bu esnada onlarn doumu
gerçekleir, ehadet âlemine çkarlar. Onlar, insan olmayan baz canl-

lara benzetilmilerdir. Bu itibarla doarlar ve kendi gününe kadar

annesinin karnna dönerler. Bu özellik sayesinde Cebrail vb. melekler

gibi kavminden farkllarlar. Bunlar hayr ve zarar indiren melekler-

dir. Onlar parçalanmayla doarlar ve tesadüfen varlklar ortadan

kalkar. Böylece yeryüzü deiirken gök ise ancak perde kalktnda

deiir.

Bunlardan birisi de yüz elli ikinci bölümden haberler içindeki ha-

berler bahsidir: Haberler srlardan örenilirken haberler mümin için

iman ve iftira eklinde ahitlik ederler. Delil Süleyman’a verdii ha-

berde Hüdhüd’ün haberidir. öyle demitir: 'Bakacaz! Doru mu

söyledin, yalanc m oldun?’™* Gözler ahitlik eder veya insann içinden

gelen zorunlu bilgi alidik ederse iman gerçekleirken onu tekzip

ederse iftiraya ve yalana katlr. Haberler anlatr ve bildirirken doru

eserler ve aydnlatc klar onlara ahitlik eder. Tek bana iman saa-

deti salam olsayd, bâtla iman eden dc cn büyük kullardan biri

olurdu. Bâtln ‘bâtl’ olduuna iman eden kii, atl olmayan bir halde

en genel saadete, en tam ve bol bilgiye sahip kiidir. Çünkü bir eyi

bilmek ona iman etmeyi zorunlu klmad gibi her eyi bilmeyi de

gerektirmez. Baknz! Allah bilgi hususunda emirle hüküm vererek

‘
Rabbim ! Benim bilgimi arttr’

406
diye emretmitir. Âyette ‘ilave’ derken

kastedilen bilineni kendinde bulunduu durumda bilmek ve onu hak-

ka’l-yakîn örenmektir.

Bunlardan birisi de yüz elli üçüncü bölümden insann haberinin

Rahman’n kelam olmas bahsidir:
‘Rahman Kur'an’ öretti.’

407
Bilgi

insanda nereye yerleir? Nefsine mi, içine mi? 'nsan yaratt, ona beya-

n öretti.’
405 Beyan Furkan demektir.

‘Güne ve ay bir hesaba göredir.’
40*
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Bunun nedeni bir halde sabit kalan ile eksilme ve art kabul edeni bir

araya getirmektir. ‘Aaçlar ve otlar secde eder.’ Bu ikisi köklü bitki-

lerdir. ki ayak böyle hüküm vermitir. ‘Göü yükseltti.’ Varlklarda

hüküm sahibi ve yönetici olduu için göün binas ve yaps yüksel-

tilmitir. Bu yönüyle gök, rükünler üzerinde yükseltilmi çatdr. Ek-

siklik ve fazlalk için Teraziyi koydu, terazide taknlk yapmayn

diye.’ Yani lehinize fazla aleyhinize eksik tartarak ölçüyü ihlal etmeyin

diye teraziyi yerletirdi. ‘Adaletle ölçüyü uygulayn.’ Kastedilen tera-

zinin iki kefesinin de dengede ve eit olmasdr. Tartda hakszlk

yapmayn.’ Kastedilen ölçülenlerdir. ‘Yeryüzünü canllar için yaratt.’

Yani üzerinde uyusunlar ve yürüsünler diye! ‘Orada meyveler ve sal-

knd hurmalar vardr.’ Menfaatlerin gerçeklemesi aclarn ortadan

kalkmasn salarlar. ‘Yaprakl daneler ve ho kokulu bitkiler vardr.’

Bunlar insann ve canllarn beslenecei besinlerdir. ‘Böyleyken Rab-

binizin hangi nimetini yalanlarsnz, ey insan ve cinler?’ Allah’n nimet

ve ihsan sizleri kuatmtr. ‘nsan pimi bir çamurdan yaratt, cinle-

ri ateten yaratt.’ insan görünmeyen yönüyle iftihar eder. Kastedilen

en güzel surette yaratlm olana dönük bir övgüdür. Böylece insan

temizlik ve nezaheti üzerinde kalr, onun ‘salsaP olan ksmn blis alr.

Onun asl kendisine geçer, zulmeder, vebali üzerinde kalr. Dallar

kökleri üzerinde büyür, yldzlar feleklerinde tespih eder ve akar. ‘iki

dounun rabbidir.*
410

Kastedilen iki yaratln zahirindedir. ki suretin

bâtnnda da ‘/ki batnn Rabbidir .

,4U
‘Ey insanlar ve cinler! Rabbinizin

nimetlerinden hangisini yalanlarsnz.*
412

Bunlardan birisi de yüz elli dördüncü bölümden ruhlarn haberle-

ri hakkndaki anahtarn srrdr: Ruhlar ‘tecerrüd’ ve soyutlanma müj-

deleriyle ei-Fcttah’tan gelerek bedenlerde hapsedilmi kardeleri olan

(tikel) ruhlara inerler. Bu itibarla acele hareket eden, fikir veya akl

gücüyle soyutlanrken bir ksm sahip olduu ve bildii vahye/nakle

göre amel ederek kefiyle soyudanr ve tecerrüt eder. Bu iki snfn

dndaki insan ve cinler ise bedenlerinde hapis ve rehin bir ekilde

kalakalrlar. Ta ki ruhlar kabzeden melek (Azrail) anahtar ile gelir. Bu

durumu anlatmak üzere fasih diller ‘istirahat’ tabirini kullanmlardr.
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Hâlbuki istirahat nerede kalmtr ve rahat nasl düünülür ki? Artk

(ölümle birlikte) ruh, nurdan bir boynuz olan suretler hapishanesine

girer. Çünkü o cisimler vastasyla cisimlerin karanlndan kaçm,

suretlerde süratle bakalat için de allagelmi durumda kalmak

özelliini yitirmitir. Dolaysyla duyuda sürekli bir surette mahpus-

tur. Bunun nedeni ruhun bakan, yönetici ve idareci olmasdr. Saade-

te ermi mudulardan veya varis âlimlerden veya peygamberlerden

birisi olan insan ise bedenlerde ve cisimlerde -tpk insann uykuda

gördüü rüyadaki durumu gibi- tam bir tecerrüde ve serbestlie sa-

hiptir. nsan bir kii olduu halde uykusunda kendisini farkl mekân-

larda görebilir. Buna mukabil akllar bir cismin iki mekânda bulunabi-

leceini imkânsz sayar. Böyle bir ey nasl olabilir ki? Hayal ise bu-

nun olabilecei hükmünü verir. Yaratlm bir ey olan hayal akln

imkânsz sayd bir güce ve imkâna sahip iken o yaratlm yaratan

hakknda ne düünürsün? Yaratan bir olan Hak’tr. Allah surederde

tecelli eder, tannr ve (baz surederde) inkâr edilir. Bununla beraber

inkâr edildii surette de O’dur, bakas deildir! O’nu gören O’nu

görmek isteyendir. O’nu bildiini bilseydi, kendisini görmek istemez-

di. Çünkü ancak O’nu müahede edebilir. O olduunu bilseydi, ar-

dndan ‘O deildir’ demezdi. nsan arzusuna ve umut ettii eye gi-

der.

Bunlardan birisi de yüz elli beinci bölümden yollar açklamak

üzere peygamberleri göndermenin srrdr: Peygamberler yollar açk-

lamak üzere gelmitir. Bu itibarla kalbin gözüne cihat yoluyla gösteri-

lebilecek yollar vardr. Cihad görmekten meydana gelirse hiç kuku-

suz arzu ve gaye gerçeklemitir. Çünkü Allah takva sahipleriyle bera-

ber olduu gibi ihsan sahipleriyle de beraberdir. O’nun yüzünü göre-

ceksek (bilmeliyiz ki) her" eyde O’nun bir yüzü vardr. ‘Allah takva

sahipleriyle beraberdir *13
Takva sahipleri O’na yakndr.

‘

Onlar iyilik

yapanlardr (Allah’ görür gibi ibadet edenlerdir).’
414

Allah baki olan ha-

kikatin sahibidir. hsan görmek demek iken bir hadiste de ‘jörür gibi

olmak’ diye nitelenir. Bu anlamda ihsan hayaldir. nsan dâ’ o hayali

elde etmek maksadyla çalr. £Urumuzda cihad edenleri yollarmza
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ulatrrz .

,415 O’nu müahede ederek emelimize ularz ve bilgimiz

tamamlanr. Hz. Peygamber yolu üç ksma ayrmtr; ihsan, iman ve

slam! Hadiste muallim soru soran iken, muhatap konuand. Bu

itibarla onun gizli bilgisi, açktan söylediidir ve Cebrail onu Rabbi-

nin katndan peygamberin kalbine indirmitir. Böylece Hz. Peygam-

ber slam’la balam, bedenlerin amelini ona bititirmitir. ‘Bedenle-

rin, ameli’ ile kastedilen Allah’a ve peygambere imann lafzen söylen-

mesi, namaz, zekât, hac, oruç gibi ibadetlerdir. Ardndan iman zikre-

dilmitir: man insann derununun Allah’a, meleklerine, kitaplarna,

peygamberlerine, hayr ve erriyle birlikte kadere, ahiretteki yaratla

ve oradan hayat diyarna geçmeye inanmak demektir. Hadiste zikredi-

len üçüncü unsur ihsandr: hsan ruhanî manann gözle görülecek

ekilde duyulur (mahsûs) mesabesine yerletirilmesi demektir. Bu da

varl zorunlu, mümkün, imkânsz ve hakikati olan her eyde hüküm

sahibi olan hayal âlemi demektir. Hz. Peygamber Cebrail’e böyle

cevap verirken orada bulunanlar bir delil olmakszn Cebrail’in tasdi-

kine aryor, getirdii meseleleri bilemedikleri gibi soru sorann kim

olduunu da bilmiyorlard. Ardndan Hz. Peygamber soru sorann ve

sorulann mahiyetini onlara söylemi, hayal suretinde gerçekleen

sorularla bilgilenmesi talep edilenlerin kendileri olduklarn onlara

bildirmitir.

Bunlardan birisi de yüz elli altnc bölümden insan türünün dier

suretlerden üstünlüünün srrdr: nsan üzerinde yaratlm olduu

(ilâh) suret nedeniyle (dier varlklardan) üstün ve faziledi olduu

kadar zalim olup da adil davranmadnda ise aa inmi ve süflile-

mitir. Böylelikle ahirette ve dünyada en yakn makam elde etmitir.

Ulvi ve yüce olan ‘Raz olasn diye,sana aceleyle geldim
"416

derken daha

üstün olana ise *Rabbin sana verecek ve sen raz olacaksn
’417

denilir.

Üstün olan ‘Rabbim gönlümü aç, iimi kolaylatr
’418

diye dua ederken

daha üstün olana verilen nimetler ikrar edilmi ve ‘Rabbim senin gönlü-

nü açmad m? Senden yükünü kaldrdk, o yük sana sknt veriyordu
’419

denilir. Üstün olan ‘Rabbim benim adma sonrakilerde doru bir dil

brak’ derken daha üstün olana ‘Senin ismini yücelttik
’420

denilir ki.
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Hakka yakn olanlarn nezdinde yükselttik demektir. En aadaki ve

süfli olan ise (kendisinden yaratlm olduu) toprak ve kokumu su

nedeniyle aalarn aasnda bulunur. Bununla beraber hepsi unsurî

yaratlta, salam bir yere yerlemeleri, yaratllarnda tavrdan tavra

geçmeleri ve de bütün, parça, salamlk, yklmak, bozulmak gibi

özelliklerle ‘surlarn’ ardnda snrl kalmalar itibaryla eit ve ortaktr-

lar. Hepsi hakknda da övücü söz söylenmitir. Bu itibarla (her biri)

övülmü, knanm, (bir ksm) geri braklm, (bir ksm) öne aln-

mtr. Kadim ise cn güzel ekilde yaratlana ihsanda bulunmutur. O
âlim hatta her eyi bilen ‘allam’, karanlklarn lambas, günleri belirle-

yen, imam ve imamn oludur. Cevamiü’l-kelim ona verildii gibi

bütün isimler ve kelam da kendisine verilmitir. Allah kendisine beya-

n öretince, fasih konumu ve beyan etmitir (ayrtrmtr) . Onun

için terazi konulmu, terazi ve ölçülere sokulmu, ölçmü fakat haksz-

lk yapmamtr. Mele-i a’lâ’ya onun topra ve tîneti görününce, de-

eri bilinmemi, Mele-i a’lâ zdara bakm, bozgunculuu ve fesad

dile getirmi, ‘beyaz avuçtan’ habersiz kalmtr. simlerin bilgisi ken-

disine verildii için, (Hakk gerçekte) öven tek kii olmu, Mclc-i a’lâ

suretin kendisine verdii ayrc özellii fark etmemi ve duymamtr.

Bu özellikleriyle insan yeryüzünde kendisinden önce yerleenlerin

üzerinde halifelik görevini üstlenmitir. Hâlbuki Mele-i a’lâ onun

Hakkn halifesi olduunu anlasayd, kulak verir, teslim olur, itiraz

etmez ve konumazd. Sonra Mele-i a’lâ’nn kendisi hakknda söyle-

dikleri sözler Âdem’in oullarnda ortaya çkmtr.

Bunlardan birisi de yüz elli yedinci bölümden meleklerin karan-

lklar içerisinde feleklerden inmesinin srrdr: Yldzlar ellerindeki

anahtarlar nedeniyle gökyüzünün lambalar saylmladr. Her lamba

bir anahtarken her anahtarn açc-ilâhî ismi vardr. Anahtarlar, artla-

rndaki hakikatleri izhar etmek üzere kapal eyleri/ileri açarlarken

klar da karanlklarn örttüü eyleri gözlere gösterirler. Bunun böy-

le olmas varlktaki ortaklktan kaynaklanr ve bu nedenle ‘lamba anah-

tardr’ dedik. Melekler zahitlerin ve abidlcrin kalplerine indiklerinde

ise onlara ilhamlar verirler. lhamlar sahih olunca, yamurlarn yad-
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rrlar. Bir ksm akam bir ksm kuluk (vaktinin nuru) gibiyken en

yüce erefe ulaanlar berzah ehlidir. Onlar beden ve ruhlara ait akam

ve sabah arasnda bulunanlardr. Bu itibarla gece ulamak ve elde

etmek zamanyken gündüz gayret vaktidir. Kendini beenmenin

hükmü sabah ve akamda ortaya çkar: Snrl hareketler, sayl nefes-

ler, rahatlam gönüller, açlm kaplar! Kaplarn ihata ettiklerini

ancak O’nun huzurunda duran bilebilecei gibi kendi katnda olan

verdiinde ise ona itimat edilir, ona kuku girmez. Böyle biri gayb

bildii söylenen kiidir. Meleklerin ‘çocuklar’ vardr: Onlar ilk 'baba-

larn’ örencileri konumundaki meleklerdir. Onlarn mertebesi nere-

de, bu mertebe nerede? Oullarn sahip olduu bilgi Mele-i a’lâ’nn

babalarndan elde edip de anlaylarna göre kendilerine ulatrdklar

bilgilerdir. Bu itibarla Mele-i a’lâ bizimle babamz arasndaki balar ve

vastalardr. Demek ki (Yusuf suresinde kabn sahibine döndürülmesi

hadisesine atfla) 'bizim kabmz bize döndürülmü’, melekler bize

onu indirmilerdir. Baka bir ifadeyle bizim elimizde baba malndan

baka bir ey yoktur. Mele-i a’lânn ise emaneti yerine getirme ecirleri

ve emanete hyanet etmedikleri için de baka bir ecirleri daha vardr.

Onlar masum ve babamzdan rahmet elde etmi kimselerdir. Bu geri

çekilme ve kaba itiraz nerede, (Hz. Âdem’in davranndaki) o gizli

lütuf ve yaln ayakl-teblicinin yetkin açklamas nerede! Hamd nimet

veren ve ihsan eden Allah’a mahsustur.

Bunlardan birisi de yüz elli sekizinci bölümden bakalar baka-

lardan terkin srrdr: Terkler -var olmayan eyler olsalar bile- birta-

km niteliklerdir. Binaenaleyh sen sükûtu benimse! Bir eyi emretmek

onun zddn yasaklamaktr ki o da terk demektir. Bu ise (Hakka)

yaklamak kastyla terkin ortakldr ve sevenlerin niteliidir. Terk

fiilinde terk edilen mülk yaplmtr. Demek ki sen bir köle olsan bile

(terk edi fiilinde) malik saylrsn. Bakasn terk eden, hiç kukusuz,

onu 'baka’ olarak görmü demektir; hâlbuki baka denüenin gerçek

bir varl yoktur. Böyle bir durumda insan, âlemi bilmedii hakknda

aleyhine ahitlik etmi demektir. Bir cahil olduu sabit ise baka da

bulunmaldr. Bu durumda ise bir hal ve akit, rab ve kul bulunmaldr.
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Binaenaleyh çokluk sabit olmu ve çift ortaya çkmtr. ‘Baka’ deni-

lenler ancak baka olanlar (ayar) terk edebilirken Hak ise yaratlm

terk etmez; terk etmi olsayd, onu kim korur, varln kim ayakta

tutar ve onu kim gözetirdi:1 Hakkn isimleriyle ahlaklanmanm bir

neticesi de Allah ve yaratlmla meguliyettir. ‘Baka’ denilenleri terk

edersen, hiç kukusuz, haberlerin bildirdii teklifi terk etmi, teklifi

terk edersen teklifi bildiren Hakkn emri karsmda inatç, asi veya

inkarc olursun. Sen sadece yaratklar karsmda yapabilecein bir ile

yükümlü tutuldun. Yaratlmn fiili onun adna ‘sübût’u zorunlu

klar. Çünkü Hakkn yaratmas ihtiyar ve seçimle gerçekleirken yara-

tlmn yükümlü olduu bir eyi yerine getirmesi ve yapmas ise zo-

runluluktur. Bu ‘fihi-ma-fih’, yani tam ve kâmil açklama demektir.

Onu hakkyla inceleyene kâfidir.

Bunlardan birisi de yüz elli dokuzuncu bölümden yardmn öh-

ret olmasnn srrdr: Yardm inatlamak, dolaysyla ilhad demektir.

Güçlüye yardm imkânszdr. Hal böyleyken ‘Allah’a yardm ederseniz.

0 da size yardm eder*
21

ayetini düünmelisin. Allah güçlü olduu gibi

ayn zamanda sizin sayenizde metanet kazanandr. Siz de hareketleri-

nizde Allah sayesinde güçlü olursunuz, yoksa sizde metanet yoktur.

Binaenaleyh siz emanet sahibisiniz. Allah’a yardm etmezseniz, baar-

szla uratr; baarsz kldnda size kim yardm edebilir? Allah’n

yardm sizinle yapt sözleme ve ahitlemenin bir yönüdür. Ey söz-

leme yapanlar! ‘Akitlerinizi yerme getiriniz.’ AJJah’m size kendisine

yardm etmenizi emretmesinin nedeni ise emrine ortak olmanzdr.

‘Benim kudretim vc iktidarm yoktur’ diyen, hiç kukusuz, haberleri

reddetmi, yalan söylemi ve Hakkn teklifini abesle itigal saym

demektir. Hâlbuki Allah yaratklarndan yardm talep etmi, onu yara-

tklarnn üzerinde bir vecibe klm, kendi katmda dostlarnn ve sev-

diklerinin bulunduunu bildirmi, bizde yaratt özellikle bizi bize

yönlendirmitir. Biz de ‘Bu kartln dayana nerededir?’ diye sor-,

duk, onun isimlerde bulunduunu gördük: Hakkn her isminin bir

hükmü olduu gibi isimlerinde de bir kartlk ve tekabüliyet vardr.

Baka bir ifadeyle lâhî isimlerde benzerlik yoktur, farkldk vardr ve
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bu farkllkla birlikte bir uzlama vc bir aradalm olmas da kaçnl-

mazdr. Binaenaleyh yardm eden, snrlanm ve snrlamtr. Sen de

Allah’n sizden talep ettii yardmda O’ndan yardm talep edersin. Bu

varsaymdan ise sizin birbirlerinden meydana gelen tohumlar olduu-

nuz sabit olur. Kimse kuvvet vc iktidarda müstakil ve yegâne deildir.

‘Allah'tan baka güç ve kuvvet sahibi yoktur’ ifadesiyle birlikte el-

Vahid ve el-Kahhar’n (kullardan yardm istemek üzere) tenezzülüne

baknz! Allah’n yardm talebiyle kendisiyle (kullar arasnda) benzer-

lik ortaya çkar ve sabit olur.

Baka bir konu ise yüz altmnc bölümden ‘nsanlarn yardm-

nn baka denilenin varln gerektirdii’ hakkndadr: Allah seni

yarattna kar O’na yardm et diye yaratt. Söz konusu kii O’nun

hakknda nazarî düünce sahibidir. Bunun yan sra kudret sahibi

olmas nedeniyle senin O’nun yardmn kabulünü de iyice anlamal-

sn! O’nun otoritesi seninle sabittir. Bu itibarla en güçlü yardm var

olmayandan (madum) meydana gelen yardmdr, çünkü el-Hayy ve

el-Kayyum’a yardm edilmitir. Yok olandan yardm alan, kuvve ha-

linde bir kademinin ve ayann bulunmadm olumlam ve ispat

etmitir. Kulun Hakka yardmnn bir mevcutla birlikte düünülmesi

daha yerinde ve daha gerçektir. Baka bir ifadeyle mevcuda yardm,

daha uygun ve yerindedir. ‘Kâfir kavme kar bize yardm et!’*
22 dedii-

mizde, hiç kukusuz, var olan birinden, yani âlemlerin rabbinden

yardm talep etmi oluruz. Burada anlay sahibinin bilebilecei bir sr

vardr: Yaratt bir eyle sana yardm eden, seninle ve senin için sana

yardm etmitir. Demek ki her ey sana dayanrken kuvvet ve güç

O’na aittir ve ihsan ve lütuf da O’ndan meydana gelir. Sorumlu tutul-

duunda sabit dur; sana hitap ettiinde ve sana dönük hitab bilince

sus! Kukusuz ibret alanlar, bu perdelerin açlmas karsnda hayrete

dümülerdir.

Bunlardan birisi de yüz altm birinci bölümden melein felein

hareketine yardm etmesinin srrdr: Melein yardm ile felek kay-

nakl eserin ortaya çkmasyla yardm gerçeklemi, isteksizlik dü-

manlara dönmü, Havzûm (kabilesi) el-Hay ve el-Kayyum’un dinine
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yardm etmek maksadyla öne atlmtr. Bu yardmda gaybe iman

edenler için kalplerin desteklenmesi söz konusudur. Bununla beraber

gayb ehlinin ‘iman’ ederek kabul ettii eyi mürikler (Bedir savanda

karlarnda gördükleri melek ordularyla) gözle görmü, bu görmek

de onlar baarszla uratmtr. 'Onlar siz öldürmediniz, Allah onlar

öldürdü .’423 Allah onlar göe vahyettii emir sebebiyle melekle öl-

dürmü, onu felein hareketine yerletirmitir. Bu yardm müminden,

onun zayfl nedeniyle perdelenmedii gibi mürike de onun güçlü

olmas nedeniyle görünmü deildir. Allah’n müriklere meleklerin

yardmn göstermesinin maksad, onlarn korkup savunma güçlerinin

ve saflarnn dalmasn salamaktr. Bu yardm mutlak-lâhî yard-

mn bir yönüyken Allah onunla belirli mümin kullarna yardm etmi-

tir. Çünkü Allah söz konusu kullarna yardm etmeyi üzerine vecibe

klm, onlar için kâfir topluluu geri püskürtmü, hepsi hezimete

uramlardr. Ayette ‘Müminlere yardm etmek bizim üzerimizde vazife-

dir
’*24

denilir. Ayn zamanda el-Mümin Hak lah’tr ve hiç kukusuz

yaratlm müminler de O’na yardm etmilerdir.

Bunlardan birisi de yüz altm ikinci bölümden ‘En doru söz

halle söylenen sözdür’ bahsidir: Övgülerin ve hamdlerin en dorusu,

marifet ehline göre, sfat övgüsüdür. Her vasf onlardandr ve bu

nedenle örenilinceye kadar delile ihti\ *ç duyar. Sfatn vasf kesin ve

salam bilgidir ve o da her dil ve sözde hal övgüsü anlamna gelir.

Birisi kendisini ‘cömert’ diye överse, sözü duyan kii cömertlii gö-

rünceye kadar bekler; cömerdik ortaya çktnda ise perde kalkar.

Haller el-Vahib’in vergileridir. Sana ait bir eyi üzerinde tayan birisi

sana onu verirse, verdii ey onda ‘emanet’ olarak bulunmu ve ema-

neti sahibine vermi demektir. Kim sana senin hak ettiin bir eyi

verir de verileni kendinde ‘ödünç verilmi’ sayarsan, o kii verdii

hakknda zulmetmi demektir. Binaenaleyh perdeyi kaldr, belki haki-

kat ortaya çkar! Allah insana kendisini halife kld eylerden infak

etmeyi emretmitir. Vekâlet talebi nerede, halife yapmak nerede!

Allah ‘O’nu vekil edinin
’425

diye emrettii gibi
‘
Sizi halife kld eylerden

infak ediniz
’426

buyurur. Allah bizden vekâlet talep ederken perdelenir-
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ken bu ayette zuhur etmitir. Neye güveneceiz ve neyi umacaz?

Aralarndaki inatlama ve çekime nedeniyle ztiarn güçleri beni ken-

dilerine çekmitir. Yorgunlua ancak mümin kullar maruz kalabilir,

çünkü Allah gelen bütün hususlara, yani görülen ve görülmeyenlere

iman etmelerini istemitir. Biz imdi ve gelecekte hallerin hükmü

altmdayzdr. Hal sürekli varlk sahibidir ve o ‘sabit hüküm’ demektir;

onun dmdaki ise varlkta bir aya ve pay olmayan yokluktur.

Bunlardan birisi de yüz altm üçüncü bölümden insann haberi-

nin Rahman’n haberleri olmas bahsidir: Allah söz söyleyen herkes

(vesilesiyle) konuandr. ‘Ben bana yaklaan kulumun kendisiyle duy-

duu kula, kendisiyle konutuu dili olurum’ hadisinin farkna var-

malsn. Duyularla idrak edilen ey sözü söyleyenin konuan olduu-

dur ki o da insandr; hâlbuki imanla (baklnca konuan) Rahman’dr.

Görüneni yalanlayann imam güçlüyken kim imannda tereddüt eder-

se gördüü hakknda da tereddüde düer. Öyle birinde ne iman, ne

görme vardr; mekân sahibi olmad gibi imkân sahibi de deildir.

Gördüünü tasdik edip iman kabul eden ise/eman ve emniyettedir.

deikendir ve birbirine zt deillerdir diyen ise keif ve burhan sahi-

bidir.

Dil insanm derununun tercümandr. Parmaklar da öyledir ve

hepsi birlikte insandr. nsann içi Rahman’ sdrmtr ve bu itibarla

O’nn mekân gibidir. Rabbi sdran kalptir. Sen bütün yaratlmla-

ra Hakkn tercümansn. Konuan olarak sadece Hak-Halk var iken

yalan nerede kalmtr? Allah kitab söylemitir ki o da O’nun konu-

masdr. Kur’an- Kerim (belirli bir zamanda zuhur etmesi anlamnda)

meydana gelmi olduu için hadis bir sözdür.

Bunlardan birisi de yüz altm dördüncü bölümden ruhlarn ha-

berlerinin bir soluk alma ve koklama olduudur: Ruh vasta, yani

beer peygamber ile gönderen arasndaki ba ve rabtadr. Vahiy ken-

disine geldiinde melek onu peygambere ulatrr. Vahyi cem’ eder-

ken, yani toplarken peygambere melee kar edebe riayetkar olmas

emredilmitir. Hz. Peygamber vahyi kefetmeksizin aceleyle okumaz,

onu bilmeden ise söyleyemezdi. Bunun üzerine kendisine ‘(vahyi
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bildiin hakkndaki) srrn içinde gizle* diye emredildi. çinde gizle-

yince melek getirmi olduu yükümlülük ve haklarla ilgili vahyin

mahiyetini bilememi, sen de edepli davranm olursun. Bu itibarla

Hakka ancak edeple birlikte yaklarsn. Yaygda oturanlar edep sahip-

leriyken srlarn sahipleri ise emin olanlardr (iimena). Suflerden

birisi ‘Döekte otur fakat yaylmaktan sakn’ demi! Bu sözü söyleye-

nin gerçee dair haberi yoktur veya katnda bulunanlar elde etmek

üzere O’nun önünde yaylm döekte de herhangi bir vakit durma-

mtr. lahi döek zat gerei heybetlidir! Hal böyleyken insan nereye

bakabilir ve yönelebilir ki? Oras hatalarn bulunduu bir yer olmad
gibi afeder de oraya yerleemez. Orada engelleme ve verme yoktur,

sadece sakinlik ve hareketsizlik vardr! Orada rzklar elde etmek ve

müahedeleri zevk etmek, hendekler mesabesindedir. Bu esnada insan,

gören-görüicn ve vaat edilmi günün hükmü olmasayd, kendinden

habersiz olurdu. Tutumu bir atein kenarnda hendek sahipleri onu

öldürmemitir. Onlar atein banda oturuyorlard. Hal böyleyken

derilerin olgunlamas nerede kalmtr?

Bunlardan birisi de yüz altm beinci bölümden elçi ve haber

göndermenin bir vesile edinmek olmasdr: Elçilik ve haberleme

kapsn açan, kavumay kast ve irade etmitir. Kim onun kutsiyetine

gelirse, sadece kendisini knamaldr. Peygamber gönderen hemcinsi

deilken kii nasl kendisini knar ki? Unsiyet hemcinsle olabilirken

sual ve istek de insanlarda peygamberle gerçekleir. Çünkü peygamber

gönderilenlerle hemcinstir. Bu nedenle ona itimat edilir, görülmeyin-

ce özlenir. Peygamberin ve elçinin güzel suretli olmas, peygamber

gönderilenlere yönelik bir iaret, mertebe ve suretin güzelliini bil-

dirme amac tar. Bu itibarla Cebrail’in (sahabenin yakkllarndan)

Dhye’nin suretinde gelmesiyle Hz. Peygamber için müjde gerçekle-

mi, gaye ortaya çkmtr. Çünkü elçinin sureti gönderildii kimsenin

nezdinde onu gönderenin suretini bildirir. Bu nedenle peygamber

önünde hazr olunca bu durumu fark eder, gördüüne göre de amel

eder. Bu, uydurulmu bir haber deildir. Malik’in sureti nerede, Rd-

van’n sureti nerededir? Cennet nerede, cehennem nerededir? Rahatlk
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nerede, hüzün nerededir? Yamuru tutmak nerede, bulutu gönder-

mek nerede? Sevinç nerede, nee nerededir? Çirkin ve güzel arasnda

ne kadar fark vardr. Binaenaleyh hal diliyle anlatmak, en açk ve anla-

lr anlatmdr. Fakat ne zaman? Gönderen hikmet sahibi ve gönderi-

len bilgili olunca, hal dili en iyi anlatm aracdr. Her gönderici hik-

met sahibi olmad gibi kendisine elçi gönderilen herkes de bilgili

deildir.

Bunlardan birisi de yüz altm altnc bölümden Ruh’un nefesinin

rav’daki yetkinliidir: Rav’daki nefes Ruh’tandr ki o da, el Kuddûs

ve es-Subbûh’un vahyinden ibarettir. O mertebeden gelir ve varl

orada ortaya çkar. Bu nefes kelam vahyi veya iaret ve ibarenin vahyi

deil, ilhamn ta kendisidir. Bu noktada sadece ilham edilen vardr ki,

o da düüncedir (hatr). Düünce yaan yamurdan gelir ve sadece

birinci düünceye itimat edilir. Çünkü o apaçk doru ve yalan olma-

yan gerçektir. Bu düüncenin özellii ise zorlayc olmasdr. Bu ne-

denle isabet eder ve yanlmaz; söyledii uygulanr, bir gecikme olmaz.

stek ve duada bir gecikme olursa, onun sahibi o adamlardan deildir.

Binaenaleyh dilein vakti istenilen hakknda verilen hükmün vaktiyle

birdir. Böylece söyledii gerçekleir. Baka bir zamana sarkan gecikme

olursa, onun hali bozulur, sözü doru olmaz; doru olursa tesadü-

fendir. Tesadüfle gerçekleen ise bu yolu bilenlere göre ilk düünce-

deki kadar hakiki deildir. Nefeste duraklama olmaz: Onun gelii

intikaliyle bir olduu kadar ulamas yok olmasyla birdir.

Bunlardan birisi de yüz altm yedinci bölümden melein melee

inmesidir: Melek bir melein hizmet ettii kimsedir. Bu itibarla melek

öretici olarak deil, öretilmi bir halde iner, çünkü Kur’an’ öreten

Rahman’dr ve O ortaklktan münezzehtir. Meleklerin niçin indiini

örenmi oldun! Hz. Peygamber ‘Ben bana vahyedüene uyarm ’427
der.

Onu melek ancak vahyedilen kimseyi zikretmek üzere indirir. O da

melektir, çünkü o mülk kapsamndadr. Melek yoksul deildir. Bu

nedenle horlanmaz, o yardm edilen ve desteklenendir. Bütün iler

etrafnda döner. O baskn gelendir. Bunu talep etmekten gafil olsa,

bile talep edilen kendisidir, çünkü o sahiptir. simler gibi, çocuklar da
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onu talep eder. Her ilâh isim ona konuktur, her kevnî haber ona

ular ve gelir. Mülkteki bulunan eserlere vakf olur, onlardaki srlar

izhar eder. O, nurlarn nuru ve felein etrafnda döndüü noktadr.

Vahid ve Kahharhn ahlakyla ahlaklanr, haberlerde gelendir. ki hali-

feye biat edildiinde, aralarnda gerçekleebilecek kavga nedeniyle,

ötekini öldürünüz!

Bunlardan birisi de yüz altm sekizinci bölümden sddklk ve

peygamberlik arasndaki nebiliin simdir: Çocuk cier parçasdr ve

hiç kukusuz daha önce kendisinde olduu için babann srr olmu-

tur. Çocuk sddk ile peygamber arasndaki en yakn manevi menzil-

dedir; ne sddk, ne nebidir, fakat velidir! Bunun insanlardaki delili,

ayetlerde zikredildii üzere, Hz. Musa ile Hzr'n hikâyesidir. Bu

itibarla bilen bilmemi, hüküm verdii makamdan hüküm vermi,

kadem sahibi olan kendi bilgisini söylemi, Hz. Musa ona ‘Bana ö-
ret

5

, demiken Allah’n sevgilisi ‘Benim için mafiret dile’ demitir.

Hz. Muhammed’deki kemale ve bu yüce mertebeye nasd dikkat çekti-

ine baknz! En büyük makam budur. Bununla birlikte Hz. Peygam-

ber bütün insanlara gönderilmitir. Buradan ulalmaz perdenin ve

yüce örtünün eriatlarda bulunamayaca örenilir. Hiç kukusuz

getirdikleri farz ve sünnet gibi hükümlerde ortaklk olsa bile, pey-

gamberlerin bir ksm ötekilerden üstündür. Binaenaleyh fazilet ve

üstünlük ilave bir durumdan kaynaklanabilir. O ise Hatem veya

Fcrd’in veya mam’n bilebilecei ilave bir husustur, o bilgi bunlarn

dndaki kimselerden perdelenmi lerdir. Bununla birlikte her ahsn

bir gayesi ve matlubu vardr. Bunlarn dndaki kimseler onun haki-

katini ve aydnlm bulamaz, onun ateine ulaamaz veya onun kla-

rn göremezler; aksine duyduklarnda inkâr ederler ve topladklar

arasnda onu elde edemezler. Onu kendilerine gösteren olsa, onu

gösterenin yüzüne frlatrlar ve ‘bu eytann bir süslemesidir’ derler.

Bunlardan birisi de yüz altm dokuzuncu bölümden ‘Tartan ki-

i hasmlama olduunda tartr ve delil getirir
5
bahsidir: Üne geçmi

bir hususla sana kar delil getiren, hiç kukusuz, doru bir ile delil

getirmitir. Bununla beraber o delil, sahibine fayda vermeyen bir delil
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iken taycs da masum deildir. Yine de fayda vermese bile duyulur

ve söylenir. Kendi eriatnda Allah bir hükümden vazgeçse bile
‘

Yapt-

ndan dolay sorumlu tutulamaz, onlar sorumlu olacaklardr.*
2*

Fakat

insanlarn çou bunu bilmez. Böyle bir mesele iaretle ifade edilebilir,

dolaysyla açkça söylenmez. Açkça söylenmi olsayd bilgi olur,

hüküm ortaya çkar, bir anlaya yol açar, her durumda kalpte netice

meydana getirirdi. Onunla düünen herkes düünür, perdeler kendisi-

ni örter, kaps kilitlidir. Onu ifadeye çalmak kapall arttrrken

açklamak belirsizletirir. Onun dnda sadece bütün ümmetlerin

doruluu hakknda görü birliinde olduu yoldan uzaklamaya yol

açan iler ve yanl yollar vardr. Bununla beraber kerim rabbin kendi-

sinde bulunduu srat- müstakim hayr ve erri, fayda ve zarar, gü-

nah ve iyilii içerir. ‘Her canlnn perçeminden tutan O’dur, benim Rab-

bim dosdoru yol üzerindedir
*Z9

Allah el-Berr ve er-Rahim’dir.

Bunlardan birisi de yüz yetmiinci bölümden (Kur’an’ okurken)

teanni yapan kii müstanidir bahsidir: Kur’an okurken name yapa-

rak okuyan, yani teanni yapan kii bizden deildir. Kur’an- Kerim’in

hayrete düürdüü kii, hiç kukusuz, büyük makam elde etmitir.

bn-i Ümm Abd gibi Kur’an’a göre yaayan kii ise ne güzel kuldur!

Hz. Peygamber ona kulak vermi, bu davran nedeniyle övmü,

geceleyin Kur’an- Kerim’i teanni yaparak okuduu için methetmi-

tir. Teheccüde kalkan kula ne muriu! O sahabi zaviyesinde rabbine

ibadet eder, kelamn okur, cezasndan korkar, O’nun ayederini teren-

nüm eder, kyamet günü korkularn sayar. Bunun yan sra Hakk

önünde kabul ettii için O’nun ayetlerinden haberdardr. Böyle bir

kul bilgiyle dolmutur. Hz. Peygamber ona dua etmi ve onun adna

mafiret etmitir. Bize ise kitabn menzilini ve mertebesini kendisi

bildii için Kur’an’ kendisinden almamz emretmitir. Niçin o ahs

olmayalm ki? Öyle olursak Hz. Peygamberin nass ve sözü bizi de

kuatr. Onu söyleyen kii dünyadan ayrlm olsa bile taycs ve

kabul edeni ayrlmamtr. Bu ümmetin içinden böyle bir himmete

sahip her ahs, bu övgünün muhatab ve mazhandr. Bunun için

müminler bütün gayretlerini bu hususta harcamal, ayn ciddiyete
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sahip olmaldrlar. Demek ki Allah’n cömertlik esintilerine hücum

etmeniz lazmdr! Böyle yapnca Allah inayet ehli kullarna tahsis

ettii ihsanlan size de tahsis eder.
/

Bunlardan birisi de yüz yetmi birinci bölümden ‘Tekellüf sahibi

suf deildir’ bahsidir: Tekellüf beden bakmndan olursa, gayeye

varmaya tesir etmezken kalp yönünden olunca Rabbe kar geveklik

anlamna gelir. Hâlbuki Allah, (iyiler anlamndaki) Ebrar’a ve Hakka

yakn kullara göre, gece ibadetine, gündüzü oruçla geçirmeye tercih

edilmede herkesten daha layktr. Bu itibarla Allah’a tekellüf üzere

ibadet eden kii tasavvuf ehli deildir. Tasavvuf ahlak demekken suf

olmayan ahlaklanma, Allah’ bilen ise tahakkuk (hakka’l-yakîn bilmek)

peindedir. Binaenaleyh sfatlar itibaryla ahlak kendisine ait iken

zatn müahede etmek nedeniyle de hakka’l-yakîn örenir (tahakkuk)

.

Hz. Peygaber’i rüyasnda gören, hiç kukusuz, onu görmü saylr

ve böyle bir rüyada görülen peygamberdir, bakas deildir! Hal böy-

leyken izzetin rabbi ve zorbalar zelil klan rabbin hakknda ne düü-

nürsün? Allah’n isimleri arasnda el-Aziz, el-Kerim, cl-Hakim vardr.

lahi sureti haiz olan ise en güzel surette yaratlm Hz. Peygamber-

dir. Böyleyken talanm eytan onun suretine nasl girecektir? eytan

surette tecelli ettiinde, zikredilen söz sahih ve doru olur. Kastedilen

Hakkn var olanlarn ayns olmasdr, çünkü Ilak varln kendisidir.

O’nun hükmü ise yüce makam nedeniyle peygamberin hükmünden

farkldr (eytan Hakkn suretinde gözükür fakat Hz. Peygamber’in

suretinde gözükemez). timat edilecek görü budur. Bu konuda Al-

lah’n rahmetinin mevcut ve madum her eyi kuatm olmas ifadesi

üzerindeki tevilleri bir yana atmalsn.

Bunlardan birisi de yüz yetmi ikinci bölümde kattrma ve

telfkin tahkikin bir parças olmasdr: Tclfîk âlemde yeni bir suret

meydana getirmek maksadyla bir varl dierine katmaktr. Unsurlar

birbirine katm olmasayd, madenler, bitkiler ve hayvanlar ortaya

çkmazd. Rahman Hak, hayvanlk özelliine konuma-düünme özel-

liini katm, buradan insan- kâmil olduu kadar naks demek olan

hayvan insan meydana gelmitir. Rahman’n telfiki budur. Allah ina-
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m önüne alm, halifelik ve imamlk vermi, onu haberdar, bilgili hale

getirmi, isimlerini tahsis etmi, gökten yeryüzüne indirmitir. Bu

süreçte insan toprakta bir bitki gibi bitirmi, onun yaratlnda, ölü

ve diri (ksmlar) meydana getirmitir. Bu itibarla insanda duyu sahibi

olan ksm canlyken hissiz ksm ölüdür. Bu evin nitelii böyledir.

Allah onu güçlerle mamur klm, akl ve hevay ona yerletirmi,

sonra da ‘Arzuna uyma’ demi, insan ise arzusuna uymutur: ‘Adem

Rabbine asi olmu, taknlk yapm, sonra Rabbi om seçmi, tövbe ettirmi

ve hidayet etmitir.*
430

Allah Âdem’i babo brakmamtr. Onunla

dümanlarn kzdrm, meleklerini sevindirmitir. Âdem Rabbinden

kelimeler alm, kelimeler Allah’n kendisine ihsan ettii en yüce hibe-

ler olmutur. Âdem muhabbetin hakikatlerini hakka’l-yakîn idrak

etmi, daha önce sahip olduu mertebeye ve yaknla dönmütür. Bu

da zürriyetine de sirayet eden bir hükümdür ve bunu ortaya çkartan

onun yapsdr. O halde ancak üzülen ve sklan vardr. Bununla bir-

likte onun varl en yetkin varlktr. Öreneceksen bunu örenmeli-

sin!

Bunlardan birisi de yüz yetmi üçüncü bölümden hikmetin nimet

olmas bahsidir: Kime hikmet verilmise çok iyilik verilmi demektir.

Allah ona kar lütufkâr ve (durumundan) haberdardr. Latif olmas,

onu kendisinin bilmedii bir yönden bilmesi ve ona bilgi öretmesin-

den ibarettir. Bununla beraber o kii öretenin Allah olduunu bil-

mez. Perdeler onun bilgisinde ve öreniinde ortaya çkar. Bu itibarla

Allah kalemle kendisini perdelemi, kalem suretinde kendisine tecelli

ederek öyle der: ‘Oku! Rabbin kerem sahibidir.*
431

Allah onu snam,
(snayarak bilgi edindii için) el-Habir olmutur. Bunun yan sra

Allah her eye güç yetiren anlamnda el-Kadir’dir. Hikmeti isteyen

nimet istemi demekken kime hikmet verilmise ona rahmet de veril-

mi demektir. Buna sahip olan birisi üzerinde azap ebedi olursa, o kii

rahmetin varln kuatt birisi olmad gibi keif ve vecd ehline

göre hikmet ehli de deildir. Ona dönmeyi söyleyip onlarn ve rahme-

tin hakknda böyle hüküm veren er-Raûf ve er-Rahim diye isimlendi-

rilen el-Hakim ve el-Alim’dir. O cezalandrmas iddetli olan e-
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edidü’l-ikâb’dr. B konudaki iddeti nedeniyle de bunun ardndan

cehennemliklere güzel bir var yeri ihsan eder.

Bunlardan birisi de yüz yetmi dördüncü bölümden mütehasss

için kimya ilminin takdir ve ölçmek anlamna gelmesidir: Nicelik

mevcut veya mevhum (bir eyi) ölçmek ve takdir etmek demektir,

ksirin bilgisine ulaan insan varlklar ve olgular deitirmenin bilgi-

sine ulap ruhlar ve bedenler âleminde diledii ekilde hüküm verebi-

lir. Öyle biri tedbir ve takdir ilmini haiz ‘iksîr’in sahibi, bir kelimeyle

karanlk cisimleri aydnlatan biridir. Bu itibarla varlkta ‘ol’ kelimesi-

nin tesirine bakmalsn! Ol kelimesi madumu (yok olan) mevcuda

nasl katar! Buna mukabil var olan yok etmek özelliine sahip deil-

dir. Çünkü onun bir eyi yoklua çevirme özellii yoktur: ‘Ol’ kelime-

si rububiyetin ve ubudiyetin talep ettii gerçek-var olan bir kelimedir.

Onunla varlklar dta ve âlemde ortaya çkar, bunun için yok olan

hakknda ‘var oldu’ denilir. Yok olan için yokluk kendinden kaynakla-

nrken varlk ilâh ihsan ve cömerdikten ibarettir. Baz kelamclar bu

taksimlerde kendisi nedeniyle -cisimlerin deil- arazn yok olduunu

ileri sürmülerdir. Böyle söylemelerinin nedeni Allah’n sürekli yarat-

c olmasdr. Sofistler ise her bir zamanda varlklarn tümünün yeni-

lendiini dile getirmi, herhangi bir varl veya olguyu ayrt etmeksi-

zin hepsi hakknda bu hükmü vermilerdir. Bütün mekânllarn araz-

lardan meydana geldiini bilen (arif) ise bütün bu görü vc niyedcri

uzlatrr.

Bunlardan birisi de yüz yetmi beinci bölümden talebin edebin

bir parças olmasndaki srdr: Allah’n karsnda hakkyla edep sahibi

olmak, talebin anlamm hakkyla bilinde bulunabilir. Allah seni

O’ndan iste ve talep et diye yaratt. Sen son derece yoksul ve zelil bir

varlk olduun için, Allah’tan izzeti ve zenginlii istemelisin ki her

övgüyü elde edebilein! Allah’n seni kendisiyle övdüü her i

iyi bir övgüdür. Bu itibarla sen zelil, yoksul ve yitirmi olduun kadar

baka bir açdan izzetli, zengin ve övülensin. Demek ki sana nispetle

bir knama söz konusu olmad gibi Hakkn sana vermi olduu

sknt veya cefa yoktur. Allah kendinden öyle söz eder: ‘Ben cefa

yönüyle
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eden bir rab deilim.’ Bu söz yeterüdir. Allah’n yüce anna (O’nun)

el-Aziz ve el-Hamid (diye isimlendirilmesinden) daha layk bir övgü

yoktur. Öyle ki kulu kendisiyle övdüü bütün ifadeler bu isimlere

denk olamaz. Bu itibarla kul kendisiyle övülen veya knanan bütün

isimlere göre genel övgünün sahibiyken övgüler içinden özel övgü

Hakka aittir. Nitekim naslar böyle bildirmitir. ‘Allah'n eli kapaldr’

diyenler, yanl bir söz söylemi, ‘Allah fakirdir* diyenler kâfir olmu-

tur. Bununla beraber bu ifade kul adna bir övgü olabilir. Binaenaleyh

Allah varlk itibaryla mükemmel olandr. Bunn yan sra övgü olan

bir söz ve ifade söyleyenin inancna ve niyetine göre knama anlam

tayabilir. Söyleyenin maksadyla kötü olan durumlara misal olarak,

din iinde ve malda cimrilik etmek, geçiciyi talep ederken hrsl dav-

ranmak, ahiret hayatnda insana azap getirecek bilgi ve amel peinden

komay verebiliriz. Allah’n ihsan ettii ve lütfettii hususlar iyice

düünmelisin!

Bunlardan birisi de yüz yetmi altnc bölümden tevikin edep

olmasdr: Tevik tesir ve izdir. Edep ise izi takip etmektir. Arzusuna

tabi olan insan gayesine ulaamaz. Bununla beraber arzusuna uysa da

gayesine ve emeline ulamas kaçnlmazdr. Çünkü Allah’n rahmeti

genitir ve her eyi amildir; hiçbir yer ve diyar lâhî rahmetin üzerin-

de hüküm sahibi olmad gibi herhangi bir duruma da mahsus deil-

dir. Bütün varlklar rahmetin çocuklaryken onun binasn nasl tahrif

edebilir ki? Binaenaleyh sadece rahmetin iyilik ve nimetleri vardr.

Rahmet bir anadr ve oullarm terbiye ediine nimetlerini sdrm-
tr. Bu itibarla rahmete ramen (Hakkn) cezalandrmas, alimlerin

dnda rahmetin çocuklarnn farkna varamayaca bir edep ve terbi-

ye tarzdr. Öyleyse imann genellii nedeniyle eman ve emniyet için-

de olmalsn! man geneldir, çünkü naslarda bâtla iman yer ald gibi

Hakka iman da yer almtr. Demek ki her müminin hali iyidir, hiçbiri

bâtl deildir! ‘Maminlere yardm etmek üzerimize bir haktr.’*
32 Yakn

gelene kadar rabbine ibadet etmelisin. Yakîne ulanca kime iman

ettiini örenirsin. Edep (sofra anlamndaki) me'debe’den türetildii
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için bütün hayr ve iyilikleri kendinde toplar. Onunla nimedenen en

üstün kii ‘Zor bir gündeyakn yetimi ve yoksulu (doyuran)*
433

kiidir.

Bunlardan birisi de yüz yetmi yedinci bölümden ‘Sevilenlerin en

azizi arkadalardr5

bahsidir: öyle denilir: Sana göre en sevimli kii ve

senin gözünde en izzetli insan kimdir? öyle der: ‘Arkadam ve dos-

tum olunca kardeimdir! Öyle biri bulunduum her durumda ve hal-

de refkimdir.

Benim arkadam tasa ve endielerime kar yardm eden kiidir

Bana saldrana kar beni savunandr arkadam

Hz. Peygamberim (a.s.) arkadalar hem dünyada hem ahirette

yüce makam elde eden kimselerdir. Baka bir ifadeyle onlar, Hz.

Peygamber’e sahabe olmak sayesinde imanda Allah’a yaknlk derece-

lerinin en üstününü elde etmilerdir, Hiç birimizin onlarn derecesine

veya onun yarsna ulamas onlarn vasfyla nitelenmesi mümkün

deildir. Biz ihvan, yani kardeleriz; bize ait olan ‘emandri. Onlar ise

sahabedir, dolaysyla onlar sevilenlerdir (ahbab). Sahabe olmak ile

ittiba, yani uymay ayn anlamda kabul eden hakikat ehli, sonrakini

öncekine katar. Bu meyanda Önce gelen sahabenin mümeyyiz vasf,

maksat gerçeklemi olduu için, görmenin dünyada gerçeklemesidir.

Bununla birlikte görmek, saadete ulatrmada tek bana yeterli deil-

dir. Delil bu hükmü verirken yol da bunu ortaya koyar ve dorular.

Pek çok insan Hz. Peygamber’i görmü, fakat iman etmedii için

bedbaht olmutur. Ona ittiba etmeyen kimse (sadece görmek nede-

niyle saadete) ulaamaz. Baka bir ifadeyle Peygamberii görmek her-

kesi gayeye ulatrmam, arzularna ulamaktan mahrum kalmtr.

in esas Peygamber’e uymak ve tabi olmak iken insan saadete ulat-

racak ey hidayettir. Sahabe nimete dünya hayatnda nail olmutur.

Böyle bir insan yaknlarn yakndr.

Bunlardan birisi dc yüz yetmi sekizinci bölümden ‘Akrabalarn

en izzedisi mukaribdiri bahsidir: ‘Mukarib’ Rahman’dan gelen bir

.
efkate sahiptir, çünkü o akrabalardandr. Bu sebebe ilgi göstermemi-
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zin nedeni, Rahman’n ortaya koymu olduu nesep ve ba olmasdr.

Allah bizimle arasnda nesep yarattn, onun ise takva olduunu bize

bildirince, biz de takvay ‘sebep’ edindik, Allah’tan O’nun vastasyla

sakndk. Hz. Peygamber ‘Allah'm! Senden sana snrm’ demitir,

biz de kendisine ‘bunu senden aldk!’ deriz. O hüccet sahibidir ve

delili bize getiren odur. Hüccet-i beyza (apaçk delil) ve artc delil

onundur. Onun ümmeti ise tertemiz kimselerdir. Ayn zamanda nur

kuanm kimselerdir. Nur kuanm olmalar delillerinden kaynakla-

nr. Böyle bir temizlenme nitelii bakalarna tahsis edilmi olsayd,

ümmet- i Muhammed’e böyle bir ey tahsis edilmezdi. Hz. Peygamber

‘Muhammed ümmeti dier ümmetler içinden sahip olduu nur saye-

sinde ayrr’ buyururken buna dikkat çekmitir. Ayet ve hadisler (ab-

dest organlar gibi) belirli uzuvlarn temizliine dikkat çekmiken biz

de onlarn temizliini pekitiririz. Allah onu bizim için nur klm,
nuru bize giydirmitir. Böylece bu farkllk ve bildirmeyle birlikte en

deerli makam, en erefli makam ve eref onlara mahsus olmutur.

Kim temizliini tamamlar ve kemale erdirirse, Allah onun nurunu

kemale erdirir; kim abdest alrken organlar iki veya üç kere ykarsa,

bir kere temizleyene göre daha çok rahatlk ve ferah kazanr. Bir kere

temizleyen mukarib (yaklamaya çalan), ekleme yapmakszn, iki ile

üç kere temizleyen ise daha yalan olan anlamnda ‘akarib’ saylr. Hz.

Peygamber bütün insanlara gönderilmi olduu için bütün suretlerle

zuhur etmitir. Onlarn arasnda kazanan, zarar eden ve bu hususta

yukarda veya daha aada bulunanlar vardr.

Bunlardan birisi de yüz yetmi dokuzuncu bölümden ‘Birleyen

kimse ilhada düer’ diyen arifin sözünün anlamdr. Bir yoruma göre,

‘birleyen kimse (men-vahhade) ilhada düer’, cümledeki men (kimse)

edatndan dolay söylenmitir. O edat çokluu ve sayy talep eden bir

edattr. Bu yorumu edatn ksm ve parça (teb’îz) büdirmek amacyla

kullanlyor olmas destekler. Bu cümlenin doruluk oturanda söy-

lenmi doru ve hakiki bir ifade olduundan kukuya dümeyiz. Çün-

kü birleyen kii, Hakka yönelmi, O’nu birlemitir. lhada düen an-

lamndaki mülhit de Arapça’da meyleden ve yönden anlamna gelir.
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Kul bu anlamyla ilhada düüp (Hakka) meylettiinde,' tüm emelleri-

ne ulam olur. Makbul sözlerden birisinde de ‘lhada düen kii

ebedileir’ denilir. Fakat burada da ilhadn sözlük anlam dikkate

alnmtr. in böyle olmas kaçnlmazdr ve hiçbir yaratlm bundan

kaçnamaz. Araftakilere bakanz! Onlar bu ölçüde nitelenme derecesi-

ne ulaamadklar için, cennet ile cehennem arasnda kalmlardr.

Binaenaleyh onlar kötülerle beraber olmadklar gibi seçilmi-

hayrllarla da beraber deillerdir. Onlar yerleme yurduna veya azap

yurduna tahsis edilmemi insanlardr. Bu kartrma olmasayd, kötü-

lük ile iyilik arasnda bulunmazlard. Ebrar için ahiret yurdu ne güzel

bir yer iken günahkârlar için ceza yurdu ne kötü bir yerdir! Onlarn

terazilerinin kefeleri denk olmutur ve onlarn özellii budur. Allah

yaratklarn kyamet günü yükümlü tutaca secdeyle onlara ihsanda

bulunmam olsayd, bu hal üzere kalrlard. Secde ediciler secde ettik-

lerinde, terazide iyiliklerin bulunduu kefe ar basar, kii saadete

ular, (cennet ile cehennem arasndaki) surdaki esaretten kurtulur,

saadet yurduna erer.

Bunlardan birisi de yüz sekseninci bölümden ‘irk koan maliktir’

bahsidir: Ulûhiyete ortak getirmek ve irk komak knanm bir i

iken bunu yapan da mahrumdur. Kullarn niteliinde, irk knanm
ve övülmü iler arasndayken onunla nitelenen insan merhamet edi-

len ile mahrum braklan arasnda bulunur. i ve hakikati bilene göre

Hak’tan bakasna ait bir ad yoktur. Bu itibarla yaratlmlarn isimleri

Hakkn isimleridir. Öyleyse tahakkuk ederek neyle ahlaklamlacaktr?

Allah biliyor ki, O’na iftira etmedim, herhangi bir eyi nispet etme-

dim, O’nu bir vasfla nitelemediim gibi manasn da bir harfe sok-

madm. Allah kendisini bizim için isimlendirdii gibi isimlendirmitir.

Bütün isimler nihayette Allah’a dayanr. Allah sevinmi, neelenmi,

öfkelenmi, bkmam, arm; ksaca kullarnn gittii her yoldan ve

her yana girmitir. Allah kadim, ben hadisim! Ortaya çkm yeni bir

isim yok!

Bunlardan birisi de yüz seksen birinci bölümden ‘Yolculua çkan

yerleir’ bahsidir: Varlk O’nun varldr. Bu nedenle kullar O’ndan
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ve O’na doru yolculuk eder ve yerleirler. Bu itibarla Allah’n seçtii

kimsenin yolculuu, Allah’tan Allah’a ve Allah’ta gerçekleir. Kerim

Rab dosdoru yol üzerindedir. Burada Allah üzerinde bulunduu

durumu ortaya koymu, fakat O’ndan baka kimse yoktur. Allah’a

kimin ulaacan düünmelisin! Allah senin afiyetini diledii için elini

alnna yerletirmitir ki, bu da, O’nun kereminin ve ezeli lütfunun bir

parçasdr. Binaenaleyh dorunun dnda bir yol olmad kadar her-

kes salam bir yol ve yöntem üzeredir, çünkü herkes el-Kerim’in eli-

nin altndadr. Hiç kukusuz büyük bir nasibe nail oldn: ‘Fy insan!

Seni kerim Rabbine kar kkrtan nedir ?’
434

Burada delili zikrederken

kar delili de açklam, bu sayede insan ‘senin keremin beni kkrt-

mtr’ diyebilmitir. Kerim ise kendisine zarar vermez, çünkü Allah

ismi hakknda kskanç olduu gibi kulunun kalbinde ve bedeninde o

ismi baki klar.

Bunlardan birisi de yüz seksen ikinci bölümden ‘Yerleen kii ay-

rlmamtr 1

bahsidir: Hal yer deitiren ve deien demektir. Kim

kendine inzal olunan sürekli tekrar ederse, onun balangcyla sonu

birdir ve bu sayede O’nun bütün isimlerini (ahlaklamna yoluyla) elde

eder. Demek ki yerleen ayrlan kii olduu kadar ancak ayrlan kii

yerleir. Onun ayrlmas yerlemesi demek iken yerlemesi de ayrlma-

s ve bakalamasdr. Hepsi O’nun yoludur. Bu durum ancak harfler-

de geçerli olabilir ki harfler ‘zarP demektir. Okuma ve tilavet esnasn-

da manann tekrarlandn düünen kimse okuduunu hakkyla oku-

mam demek iken bu durum onun bilgisizliine delildir. Kimin

okumas kendisine daha çok bilgi kazandrr ve her defasnda yeni bir

hikmet ortaya çkartrsa, böyle bir insan gerçek okuyucudur. Allah’n

kuluna dönük inayetine bakmalsn! Allah tilavet ederken -kadim ol-

masna ramen- kuluyla münacat ettiini ve onunla karlkl konu-

tuunu bildirmitir. Kul ‘Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur
*35

deyince Allah ‘Kulum beni övdü’ diye karlk verir. Burada Allah

klu kelamn okurken kendisini ‘tali’, yani kulunu takip eden mesabe-

sine yerletirmitir. Sonra Allah ii kuluyla arasnda taksim etmi,
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varln kulun varlndan ayrtrmtr. Baz insanlar varlkta mudak

birlii dile getirmi olsa bile Allah ayrtrm, farkllatrmtr.

Bunlardan birisi dc yüz seksen üçüncü bölümden, ayrl esnasn-

da topuktan ortaya çkan eyin ne olduu bahsidir: Topuun açlmas,

iddet ve güçlüü bildirirken ayn zamanda hükmün süresinin sürade

gerçeklemesini de ifade eder. Her skntyla beraber bir kolaylk var-

ken güçlüklerin sona ermesiyle rahadk ortaya çkar. Kim izzetli olursa

zayflar; kim muhtaç olursa, borca girer. Onun geveklii ve zayfl

küçümseyerek ve zahit olarak terk etmesi demektir. Daha dorusu

kastl olarak talebini terk demektir. Bir ihtiyac olmakszn borçlanan,

naks himmetlidir. Kimin marifeti kendisinin üzerinde hüküm verirse,

hiç kukusuz, borç almayacak ekilde müstani olsa bile, himmed

eksiktir. Bilginin öne geçmi olmas, onu borç mesabesine yerletir-

mi, ezeli bilgisinin otoritesi ve gücü nedeniyle onun hükmü altna

girmitir. ‘Her eyin hâzineleri katnuzdadr .’*36 Borçluluk bir eydir ve

Allah O’nun hazinedardr. Bu nedenle onun eserinin kullarda tezahür

etmesi gerekir ki vahiyde de böyle bildirilmitir. ‘Kef-i sâk (topuun

açlmas)’ tabiri ‘keefet el-harb an sakiha’ deyiminden gelir. Çatma

ve kalkma iddetlendii için, yükümlülük artmtr. Rabbin de me-

leklerle beraber buluttan gölgeler içerisinde gelir. Rab (haklar) ayr-

mak, hüküm vermek ve hükmünü uygulamak maksadyla gelir, sorgu

iddetlenir, skntlar çoalr, herkes toplanr. ‘Bir grup cennete, bir grup

atee!'*37 En nihayetinde her ey nimete varr.

Bunlardan birisi de yüz seksen dördüncü bölümden zat ve sfat

bilmek ve tanmak bahsidir. Maruf olan zat iken malum olan sfatlar-

dr. ‘Kendini bilen Rabbini bilir.’ Kalp tanmad rabbini sdramaz.

Bilgi alamet vastasyla bir ey hakknda elde edilen bilgiyken âlem

‘alamet* kelimesinden türetilmitir. Dolaysyla zat -kendisi mutlak ve

snrsz olsa bile- mukayyet, yani snrl olarak bilinebilir. te ben

eyay böyle örendim ve hakkyla tandm! Mutlaklk Rab ve kul için

snrlama demekken tahdit, yani snrlama ise kartrma ve elbisedir;

kartrma snrlamada tezahür eder. Öyleyse kartrmaktan saknman

gerekir, nefiste gerçekleen en gizli kartrma budur. el-Mürid’in
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bilgisi karsnda insanlar nerededir! Onlar ‘yeniden yaratma’ hakkn-

da kukuya ve karlda dümü olanlardr. Kastedilen her nefeste

gerçekleen yaratmadr. Allah da her nefeste suretten surete girer.

Bunun farkna insanlarn pek az varabilir. Marifet kaynan birlii

demekken bilgi müahede edilenin ikiliidir (bilen ve bilinen). Bu

itibarla bilgi lah ile ilgiliyken marifet Rable ilgilidir ve benzerlii

ortadan kaldrr. Marifet sayesinde ortaklk kalkarken kuku da onda

gerçekleir. Zat meçhuldür, dolaysyla O’nun illet veya malûl olduu

söylenemeyecei kadar hakiki bir hakka ait olduu da söylenemez;

herhangi bir meruta ait art olduu veya herhangi bir delilin medlulü

olmas da söylenemez. Delilin yönü delili medlûle balarken zat her-

hangi bir eye bal deildir. artlardan söz eden baarsz kalm,

hataya dümütür.

Bunlardan birisi de yüz seksen beinci bölümden ‘muhabbet

menzilinde sevenlerin mertebeleri’ bahsidir: Sevenler mahbûbun, yani

sevilenin erbab ve kapnn ardnda bulunanlardr. Seven bir iddia

sahibidir ve bu nedenle snanmaya müstehaktr. Muhabbet iddias

olmasayd, yükümlülük gerçeklemezdi. Muhabbet olmasayd sevilen

el-Latiften bir karlk talep etmezdik; dilerse vuslat, dilerse ayrlk

olur! Bir kii O’nu sevdiini iddia ederse el-Latif kendisini snar. De-

mek ki seven imtihan edilirken sevilen bakalarndan korunmu ve

uzak kalmtr. Bu nedenle gözler O’nu idrak edemezken O gözleri

idrak eder. Sevenlerin muhabbette bir menzili vardr: Yakn sevenler

varken uzak sevenler de vardr. Seven uzak olunca, yaknlk kazana-

maz. Uzak deilse yakndr, Sevgilinin yaknl nitelikteki ortaklkla

gerçekleirken uzakl nitelikte ortakln bulunmay anlamna gelir.

Marifet bu hükmü ve bilgiyi vermitir. ‘Bana ancak bana ait olmayan

bir eyle yaklaabilirsin.
5 Bu söz kendisine yaklamak isteyen bir veliye

Allah’n söyledii sözdür. Allah’a ait olmayan özellik zillet ve muhtaç-

lk iken bu itibarla Allah el-Gani, el-Aziz ve el-Cebbar’dtr. Mütekebbir

de evin kapsnn ardnda bulunur. Ortaklk ve iddiann ortaya çkart-

t hususlara bakmalsn. O bedenden, akl ve ruhtan soyutlanmtr

ve bu nedenle bu nitelikteki birisine ancak el-Kuddûs ve es-Subbûh
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tecelli eder. Mutlak hakikati tenzih eden kimse varlkta bir ortaklktan

söz etmez.

Bunlardan birisi de yüz seksen altnc bölümden Hz. Muham-

med’in Hz. Halil’e katlma tarznn ve yolunun izahdr: Saiâvat geti-

rirken ‘Allah’m! Alemlerde brahim’e salât (merhamet) ettiin gibi

Muhammed’e salât eyle!’ deriz. Hz. brahim’e yönelik salât ve mer-

hamet, bu hale sahip Ebrar ve Hakka yakn kullarca bilinir. Hâlbuki

bu salâvattaki ifade nerede, Hz. Peygamber’in buyurduu ‘Kyamet

günü insanlarn cfcndisiyim’ hadisi nerededir! IIz. Peygamber her bir

ümmet ve grup adna efaat kapsn açacak kimsedir; içlerinde Halil

brahim’in bulunduu dier peygamberler o kapy açamaz. Hâlbuki

Hz. brahim’e bu deerli ve üstün makam tahsis edilmitir. Hz.

Âdem’e secde edilmiken Hz. Muhammed’e müahede makamnda

makam- mahmûd (hamd makam) verilmitir. Acaba dosduk bütün

dinleri amil olan genel dini getiren ve bütün delillerin yöntemlerini

kendinde toplayan cevamiü’l-kelîm’in verildii Hz. Muhammed’in

peygamberliiyle mi gerçekleir? Dosdua ancak eksikliini gideren

(kemale eren) kimse ulaabilir. Hz. Mhammed cennette vesile ma-

kamnn sahibiyken bu makama ancak ümmetinin duasyla ular.

Buna ramen onun ümmetinin fazileti nerede, peygamberin fazileti

nerededir? Yine de Hz. Peygamber ümmetinin duasyla vesile maka-

mna ulam, kendisi için dua edilen, dua edenden üstün olmutur.

Öyleyse Hz. Peygamber’e getirilen salâvatn Hz. brahim’e getirilen

salâvata niçin benzetildiini iyice örenmeli ve idrak etmelisin! Biz

(Hz. Peygamber’in peygamberliine) iman eden müminler, onun

efendiliini ve kulluundaki özel durumunu bilen kimseleriz. Makam-

mahmûd nerede, (Hz. Âdem’e ait) ‘secde edilme makam’ nerededir?

Hakka yakn kullar ve Ebrar, tatan ve topraktan yaplm bir binaya

‘secde ederler’. Demek ki en üstün ve deerli makam ve yüksek eref,

makam- mahmûd’a tahsis edilen Hz. Muhammed’e aittir.

Bunlardan birisi de yüz seksen yedinci bölümden âklara mahsus

evk ve itiyaktr: evk kavumayla sakinleirken itiyak uzaklkla bir-

likte artar vc pekiir. Onu ancak âklar bilebilir. Kavumak nedeniyle
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strab dinen biri, hakikatleri bilenlere göre, gerçek âk deildir.

Elbisesine ate düen biri nasl sakin kalabilir ki? Böyle biri temkin

ehli olabilir mi? Atein alevi ve bir gücü vardr. Bu nedenle o kiinin

hareket etmesi kaçnlmazdr. Hareket ise darlk ve sknt demektir.

Demek ki her kim sakin ise o kii âk deildir! Nasl sakin olunabilir

ki? Yoksa akta gizlilik mi vardr? Hayr! Ak bütünüyle aikâr iken

onun makam ortaya çkmak ve yaylmak demektir. Âk iradesiyle

hareket edemeyecei gibi sevdiinin hükmünün alanda da deildir; o

sadece akn hükmü altndadr. Muhabbet ancak böyle davranmay

gerektirir. Seven herkes kendini sevmitir veya her âk kendi mana

veya duyusuna âktr. Bu nedenle âklar ayrlk sebebiyle ac duyar,

kavumakla gerçekleecek hazz talep ederler; hâlbuki onlar nefisleri-

nin hazlar peinde koanlardr! Söz konusu kimseler âklar içerisin-

deki en üstün kimselerdir. Onlar ileri ve Hakkn perde ardnda sak-

lam olduu hususlar bilenlerdir. Binaenaleyh sevenin sevgilisine

kar minneti yoktur, çünkü o matlubuyla birliktedir. Onun matlubu

ve gayesi, gözünün kendisiyle aydnlanp varlnn sevinç dolduu

eydir, baka bir gayesi ve peinden gittii yoktur. Bu itibarla seven

sevgilinin arzu ettii uzakl talep etmi olsayd, bu istekle emir ara-

snda helak olur, sevmek hakkndaki iddias sahih olmayaca gibi

sevenlerden birisi olamazd. Bunu iyi düün ki, anlayabilesin!

Bunlardan birisi de yüz seksen sekizinci bölümden hamet ve

hürmet bahsidir: Hürmet olmakszn bir menfaat meydana gelmeye-

ceine göre sen de hürmetli olmalsn! Hibe ancak hamedi olandan

gelirse fayda verebilir. Sen de hamediye sayg göstermelisin! Hizmeti

yerine getirirken hürmet ve saygy bir yana atan kimse, hiç kukusuz,

baarsz kalm, kurtulua ermemi, zarara maruz kalm, kâr etme-

mitir. Hizmet eden marmaz ve zelilâne bir ekilde davranr. Hiz-

metkâr soru sormaz, nazl davranmaz. Hizmet eden (efendi karsn-

da) ykaycnn elindeki ölü gibi kendini brakmazsa, efendiden hiçbir

fayda elde edemez. Hizmetçi hizmet edilenin huzuruna girip de itiraz

ederse, kalbinde hastalk var demektir. ‘Allah onlarn hastalklarn art

~

*

trr, onlar için yalanlamalarna karlk iddetli bir azap vardr.'*™ Onlar
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bunu fark etmez ve bilmezler. Kalbin kime kar saygsn yitirirse, o

senin efendin deildir; tekrar kendisine kar hürmet duygusu kaza-

nncaya kadar ona hizmet etme ve onun sohbetinde bulunma! Kal-

binde tekrar saygy bulduunda, kendisine dönersin. Allah ehlinin

benimseyip itimat ettii görü budur. Kueyri eserinin ‘eyhlere hür-

met’ bahsinde bu hususu zikretmitir. Bütün görülere ve mezheplere

göre, insan hürmede arzularn elde eder, gayesine ular. Kim bir ta

hakknda hüsnü zan sahibi olursa, kendi yolunda ve görüünde, on-

dan faydalanr. -

Bunlardan birisi de yüz seksen dokuzuncu bölümden semâ nede-

niyle hareket etmek bahsidir: (Hareket dediimiz) ika esas itibaryla

ölçüler demektir. Allah teraziyi ortaya koymutur ve bürün varlk

ölçülmütür. Aldanma ve mahrum kalma! Allah her eyi belli bir öl-

çüyle indirmitir ki, o da anlalan ölçü ve tartdr. Hadis ilerde ve

kadimde el-Hakim ismi Allah’a aittir. Terazi hüküm verici olduu gibi

taksimler onun vastasyla ortaya çkar. Bunlardan birisi de semâ ne-

deniyle hareket etmektir. Semâ sahibinin hareketi mülk âleminden

dürüst bir ekilde fenaya erdiinde feleklerin hareketi tarzndadr.

Hareketi nefs kaynakl olduunda ise kutsi deildir. Bunun alameti

elbiselerle iaret, arkaya veya öne doru yürümek, bir yönden baka

bir yöne sallanmak, giden ve dönenin arasnda hareket etmektir. Böy-

le birisi semâ etmedii gibi onda bulunduu yerde gerçekleen sesle-

rin de tesiri olmamtr. Böyle bir insann kardelerinin arasndan

uzaklatrlmas ve mahrum braklmasnda eyhler görü birliine

varmtr. Semâda sesleri duyduunu iddia edip dc vecd/vücûd sahibi

olmayan biri perdelidir; perdeli ise kovulmtur. ‘Ol’ sözünden varlk-

tan baka ne çkabilir ki? Bu durum bütün varlklara yaylmtr ve bu

nedenle ‘yok etme’ irade ve meiyete balanmtr. Sen dc (aylarn

yerini deitirmek anlamndaki) nesi ile al veri yapma!

Bunlardan birisi de yüz doksannc bölümden hakknda görü bir-

liinin gerçekletii semânn mahiyetidir: Hakknda görü birliinin

gerçeklemi olduu semâ, rabbani söz veya lâhî tesirden meydana

gelmedii gibi öyle bir semâ örfte bilinen namelerle de snrl da
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deildir. Semây öyle anlamak tam bir cehalettir. Bütün olu ve varlk

semâdr, fakat bu durum kula olan için böyledir. Sarlk bulunan

biri herhangi bir gün hayretten rahatlamayaca gibi ondan bir i ve

fiil de meydana gelmez. Kalbiyle ve organyla semâ edene göre gece

düne benzemez; sen gece o dündür! Böyle bir eyi yitirdii için yük-

sek sesi nasl olabilir ki? Onun azab nispederin yokluuyken meguli-

yeti de bu nispetlerden dolay elenmek ve neelenmekle snrlanma-

dr. Nispetier lâhî ve rabbani kimseler adna yaknlk anlamna gelir.

Mudak semâ Hak ile tahakkuk eden için olabüir. Öyle biri ol (kün)

sözünü herhangi bir varla tahsis etmedii gibi belirli bir varla özel

olarak yönelmez. Her varlk kendi haline ve durumuna göre o sözü

duymutur. Semâ’y ölçülerle ve taksim edilmi namelerle snrlayan

kimse -kül, -yani bütün deil- parça sahibidir. Efendisi üzerinde ise

bütündür (kül). Efendi onun hakkmdaki ilk ‘zahittir’ ve bu nedenle

onu seçmez. Hak ile tahakkuk eden biri mudak nasl ifade eder ki?

Kimin snrlay varla sirayet ederse (kim varl snrl idrak eder-

se), onun imam, bilgisi sahih olur, tecrid ve tevhidi ortaya çkar.

Bunlardan birisi de yüz doksan birinci bölümden Allah’n isimle-

rinde velilerine olan ikramlar bahsidir: Allah’n isimlerinde tasarruf-

eden kii O’nun velilerindendir. simler kullarn hükmüne baldr ve

bu nedenle varlkta onlarla ahlaklanmak, hatta maksad tekil eden

tahakkuk mümkün olabilmitir. Muammay çözen kii, kendisiyle

ahlaklanma mümkün olmad için -belki onunla tahakkuk edilebilir-

isimlere delalet ettiklere ey bakmndan bakmaz. simlerin iki tür

delaleti var olduu gibi iki de taalluklar vardr: Birincisi bütün isim-

lerin tek bir isimlendirilene delil tekil etmeleridir. O isimlendirilen,

herhangi bir ilave durum olmakszn, bütün isimlerin kendisinde bir-

letikleri hakikattir. Matlup olan delalet ise isimlerin -lafz ve yap

itibanyla ayrtklar gibi- kendilerine mahsus özel anlamlan hakkn-

daki delaletleridir. Bahsedilen yapdaki farklla misal olarak Alim,

Alîm, Allam isimlerini verebileceimiz gibi lafzdaki farklla da bu

isimlerin yan sra Halik, Kâdir gibi hükümleri de farkl olan isimleri

verebiliriz, isimlerdeki bu ksmlar incelemelisin! Onlar örendiin-
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de, bütün yaratklarn önüne geçip saygn meleklerin önünde duran

imam olursun. Baban Âdem’in ilmi isimlerin bilgisiydi. Gdan o ol-

sun, ondan mahrum kalmayacaksn! Binaenaleyh kyamette kendisine

ulaamayacan herhangi bir ikram ve keramet ikram saylmaz. Bu

konuda mizah tarzndaki istidraçtan (keramet görünümlü tuzaklar-

dan) saknmaksn!

Bunlardan birisi de yüz doksan ikinci bölümden yaratklara mah-

sus ikram bahsidir: Yaratklar hakkndaki lâhî ikram, görmek, müa-

hede ve kelamdr. Görmek temenni edilen ey iken müahede görenin

rüyeti ve görmesidir. Bu görmek ise (Allah hakkndaki) akidelere raci

bir durumdur. Bu itibarla akideler (Allah’ kyamet günü) tanr, (baz

surederde ise) inkâr ederken rü’yet anlamndaki görmekte inkâr olmaz

ve görürsün. Kelam ise tesir eden ey demektir ve taksim edilmez;

taksim edilince kavil (söz) haline gelir. lahi minnet ve güç onda bu-

lunur. Bu itibarla Kur’an- Kerim bütünüyle ‘Allah dedi ki (kavi)’

eklindedir; onda ‘Allah tekellüm etti’ ifadesi geçmez. Bununla bera-

ber kendisinde kelam zikredilmitir. Fakat bu ifade Hz. Musa’y terif

amacyla zikredilmitir. Binaenaleyh Hz. Peygamber kelam getirmi

olsayd, kimse onu inkâr edemezdi, çünkü kelam (yara ve tesir anla-

mndaki) kelemden gelerek inkâr edene ve reddedene tesir eder. Ayet-

i kerimede ‘Allah Musa ile konutu ’439
denilir. Onu nasl da salam ve

doru bir yola sevk etti? Kelam kendisine tesir etmi, hükümleri

ortaya çkmtr. Söz tesir edince zat gerei tesir etmez; lâhî ihsan ve

kudret nedeniyle tesir edebilir. Demek ki söz (kavil) ile kelam ayrt

etmelisin! Onlar ayrt edersen celal ve ikram ehlinden olursun. Vahiy

ile ilham, uykuda ve uyankken gelenleri ayrmalsn.

Bunlardan birisi de yüz doksan üçüncü bölümden saadeti adette

görmek bahsidir: ehadet âleminde adet hikmeti, yinelenme ve tekrar

kabul anlamna gelir. Ona iman insana saadet kazandrr. (Dönmek

anlamndaki) âdet Hakkn yaratlmlara dönmesidir. Bununla birlikte

tekrarlanrken suretler farkllar. Burada bakalarn varln ispat söz

konusudur ve dolaysyla knanacak bir ey yoktur, çünkü bu bilgi

sahih bir bilgidir. Varlkta gözde gizlense bile tekrar denilecek bir ey
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yoktur. Varlk benzerlerden ibarettir ve bunu rical, yani Allah adamla-

r bilir. Varlkta tekrar olsayd, lâhî kudret snrlanrken Allah’n el-

Vasi isminin anlam kalmaz, sonsuz sayda mümkünler ortaya çkmaz,

övgünün kendisiyle gerçekletii (sonsuzluk ve mutlaklk) hususlar

tezahür etmezdi. Bu itibarla talaktan sonra ric’îlii, yani geri dönüü

kabul eden, gerçekte boamam saylr. Böyle biri ya hakknda konu-

up kesin bildii hususta kukudadr veya ahmaktr. Biz bu anlamlar

bilen arif ve aklllarla konuuyoruz. Akll insan bahsettiimiz husus-

lardan habersiz deildir. Ricî talak cahil ve ahmak için rahmettir.

Allah adamlarna ricî talaktan söz etmi olsaydk, onlarn ittifakla dile

getirdikleri düünceyle çeliirdik. Onlara göre ricî talak yeni bir nikâh

akdi demektir ve bu nedenle ahitlie veya onun yerini alan bir hare-

kete ihtiyaç duyar. O da boayandan baka bir sahipten meydana

gelmelidir. Bütün muhakkiklere göre durum böyledir. O halde sr

ehlinin görüü, âdet (yenilenme ve dönü) olsa ve yeniden yaratmaya

(iade) iman olsa bile, bunun bir tekrar olmayacadr. Burada ‘âdet
1

ancak açkladmz ve izah ettiimiz ekilde gerçekleir. Bunu ören-

diinde, ibarelerde dilediin ekilde tasarrufta bulunabilirsin, ‘ilk ya-

ratldnz gibi yeniden yaratlacaksnz*440
ayetini sadece ‘Sizi bilmedii-

niz ekillerde ina ederiz
’441

ayetinin anlamn bilen kavrayabilir. Ayetle-

rin bir ksmna iman edip bir ksmn inkâr eden kii, gerçek bir kâfir

ve nefsine zulmeden apaçk bir cahildir.

Bunlardan birisi de yüz doksan dördüncü bölümden doruluktaki

icazn srrdr: Genel-cami’ bir vakada doru konumada bulunan

icazn (aciz brakclk) hakikati gösterildi. Konuurken dürüst ol ki

muhatabn aciz brakabilesin! Ardndan ister veciz ister geni konu!

cazn gayesi veciz ifadeye ulamak, onu tam ve hakkyla gerçekletir-

mektir. Her ayet kendisinden doup kz haline geldii ayetten daha

büyüktür. Görünür/ehadet âlemde çocuk bazen babasndan daha

deerli olabilir. Buna mukabil gaipte bu durum bir yerde doru ve

geçerlidir: O da rabbin hakkmdaki bilginin kendin hakkndaki bilgi-

nin vesilesiyle gerçeklemesidir; bununla birlikte Rabbin seninle hem-

cins deildir. Bu bilgi öteki bilginin çocuu mesabesinde olsa bile
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fakat -herkese göre- babadan daha kymetlidir. Bu ve benzeri durum-

larn dnda gaipte böyle bir durum geçerli deildir. Bu nedenle her

yerde gaibi ahide kyas etme! Gaibi ahide kyaslamak bozuk bir

yoldur. Allah Ebu Hanife’ye merhamet etsin ve onu her korkudan

emin klsn! O gaib hakknda hüküm vermeyi kabul etmiyordu. Bana

göre en doru görülerden ve en ihtiyatl yollardan birisi budur.

Bunlardan birisi de yüz doksan beinci bölümden kelamda rüya-

daki vahiy bahsidir: Peygamberlik sahih rüyalarda gizlidir. Sahih rü-

yas olmayann peygamberlikten nasibi yoktur ki kastedilen tam pey-

gamberlik deildir! Peygamberlikte üstün makam, ‘teri peygamberli-

i diye isimlendirilir. Fakat sadk rüyay gören kii ilham getireni

hakkyla bilince, gördüüne itimat edebilir. lham kendisine getiren

peygamber ise o ilham kiiye özel ve mahsustur. Dinleyen ise o kii-

nin dora ve gerçek söylediini anlarsa, ona uymas gerekir, yüz çe-

virmesi yanltr. Bu ilham bir kiinin rivayetiyle sabit bir hükmü

geçersiz klarsa, ilhamn geldii kiinin onu kabul ermesi mümkündür.

Buna mukabil taklitçi hakknda düünmek ve onun durumuna bak-

mak gerekir: Nesh edilen rivayetin ravisiyle rüyay gören adalette eit

olunca, rüyann sahibi delil bakmndan daha önceliklidir. Binaenaleyh

uykuda kendi artlaryla birlikte gerçekleen ilham (vahiy), uyankken

nakil ve burhan deliliyle verilen hükümle birdir. Böyle biri duyarken

sahabe ve ona uyan da tabiîn mesabesindedir. lham veren bizzat

Hak veya melek olabilir. Kii bu ilham kendisine geldii surete göre

alrken bilgiyi -övgü anlam tasa bile- ibadet etmek üzere bir hüküm

olarak kabul etmez.

Bu faydal bir açklamadr. Bu fayda lâhî isimlerin birbirine gir-

mesinden ve tekabüliyetlerinden kaynaklanan mübarek bir aaçtan

tutumu kandildir. Bu kadar ima yeterlidir, ona göre amel edip dee-

rini ve kymetini bilmelisin!

Bunlardan birisi de yiiz doksan altnc bölümden en-nazmü’s-sülük

f-müsamereti'l-mülûk’tur: el-Melik’in gece sohbetine seçip ayrd kii

kendisiyle el-Melik’in tecelli ettii isimle sohbet edebilir. Böyle biri el-

Melik’in tecellisine göre davranr. Akitler ve inciler farkllat gibi
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sohbet de türlü türlüdür ve bu surette haber ve konuma meydana

gelir; bazen kadim bazen hadisten söz edilir. Sohbet el-Melik’n tedbi-

riyle ilgili olunca, O’nun hükmü ve isminin otoritesi altnda gerçekle-

ir. Melik’in hizmet edilen olduu zannedilir, hâlbuki reayann ihti-

yaçlarna göre hüküm altnda olan kendisidir. Böyle deilse ne melik

(hükümdar), ne maliktir (sahip). Bazen sohbet tartmacnn durumu

hakknda ve koruyucu hususlarda olabilir ya da gecenin sabahnda

mümkünde meydana gelecek zarar ve menfaaderi yönetmekle ilgili

olabilir. Sohbet ez-Zarr ve en-Nafi ismine tahsis edilmise, konuma

hâdis ve yaratlmlarla ilgüidir. Nedimin Kadim hakknda konumas

doru ve sahih deildir. Bu nedenle Allah’n kelamnda ‘

Onlara Rahle -

rirden hâdis bir söz geldiinde...*
42

denilir. Bununla beraber o sözün

kadim olduunu biliriz, o söz Allah’n kelamdr. Sen de onu çoalt,

birle, taksim et ve tekletir! Allah onu indirmi, ihdas etmi, sohbet

eden kii onunla münacat etmi, Hak ile konumutur. Gece sohbetçi-

lerinin bir ksm istifar edenlerdir, bir ksm tövbe eden, hamd, rükû

eden ve secde edenlerdir. Onlar sürekli sevap talep ederler, en sonun-

da afak söker.

Bunlardan birisi de yüz doksan yedinci bölümden ‘Misafir uzakla-

andr* bahsidir: Sefer dostlardan ayrla sebep olduu için azaptan

bir parçadr. Yolcu varlklarda sefer ederken kaçan, vatanndan uzakla-

andr. Rahman her gece bütün isimleriyle birlikte arndan semaya

iner; kyamet gününde ise aryla birlikte divanna tenezzül; eder. Yol-

cunun yolculuu hakknda be faydadan söz edilir.

,
Yolculukgam datr, maiet kazandrr

Bilgi, görgü ve arkadalk kazandrr

Esas gam, tek bana olmaktan kaynaklanan yalnzlk gamdr. Ya-

ratlmlarn varlnda Hak ile ünsiyet edilir. Maieti kazanmaya ge-

lirsek, burada maiet, sahiplerinin amellerinden kendisine gelen ey-

lerdir. Bilgi ise ‘ta ki hilelim’
443

ayetinin hakiki anlamnda yer alr. Bu-

nu anla! Yolculuktaki adaba gelirsek, kastedilen, akbetin hayr olmas

maksadyla yerine getirdikleri bütün iyilik ve hayrlardr. Arkadalk
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çaran, isteyen, istifar eden, tövbe eden kimselerin varldr. Yolcu

ise yönelendir. Bu durumda airin yolcunun seferi hakknda dile ge-

tirdii faydalar geçerli ve sahih olmutur. Yolculuk Haldun bir niteli-

idir ve ancak yaratlma verilir. Yolculuk Hak için ini demekken

yaratlmta yükselmek,vc ayrlmak demektir.

Bunlardan birisi de yüz doksan sekizinci bölümden ‘Üç kii bir

cemaattir’ bahsidir: Hak melek (ve Hakkn kendisinde geldii) bulut!

ki kii varsa Allah onlarn üçüncüsüdür. Korunmu binek Allah’n

gözüyle gözetilir. Bir kii cemaatten uzak olduu için eytan iken iki

kii yardmc bulunmayp kötülüün gerçeklemesinden korkulduu

için iki eytandr. Üç kii yolculukta genellikle emniyet sahibi bir

cemaattir. Teslis (üçleme) yaratan, yaratlan (ve aradaki ba) ile ilgili-

dir. Kur’an- Kerim’de üçü kabul edenler tekfir edilmemi, sadece

‘Allah üçün üçüncüsüdür
5444

diyenler kâfir olmutur. Bunu söyleyenler

‘kinin üçüncüsüdür’ deselerdi, hiç kukusuz, doru söylemi, yanl
kaldrm olurlard. Hal böyleyken üçüncülerinin Allah’n olduu iki

kii (Hz. Peygamber ve Hz. Ebu Bekir) hakknda ne dersin? Ayette

kastedilen Allah’n onlarn koruyucusu olmasdr. Baka bir ifadeyle

evlerinden ayrldklarnda maarada onlar koruyan Allah’tr. nsann

en çetin hali varandan ayrlma halidir. Varan kadimdeki yokluk olan

birinin gurbeti varlktr. Varl gördüünde ise bu kez vatanna arzu

duyar, meskenini görmekle kendinden geçer. Bu itibarla hallerden

birisi olan fena, gerçekleri ve ileri anlayana göre, yokluk demektir.

Binaenaleyh Allah ehli müahedeyi ancak varlktan fani olmak maksa-

dyla talep etmilerdir. Buna mukabil baz kullar (Hakkn) cömertli-

ini içermesi nedeniyle müahede halini talep etmilerdir. Nitekim

Hakk’n menzili tevHiddir. Allah tefrid ortaya çkabilsin diye müahe-

de esnasnda onlarn varlklarn siler ve ifna eder. Bu söylediimize

ahit O’dur. Dilciler (kane kelimesine kevn anlam vermekle) Allah’n

bulunduu hal üzere olduunu ileri sürmülerdir ki, kastettiimiz

tenzih vc tebihin reddidir.

Bunlardan birisi de yüz doksan dokuzuncu bölümden ‘Hal de-

imek ve yerlemek’ demektir bahsidir: Hal deien demektir ve
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bütün varlk haldir, bu nedenle bir durumda kalmas mümkün deil-

dir. Deimenin nedeni yaratlmlarn talep ettii ilavelerdir. Bu

itibarla i e’nlerden ibarettir ve Allah her eye sürekli ‘ol* der, o ey

de olur; olduktan sonra bakalar, ortaya çkar, vatanna yerleir.

Bulunduu yerden ayrlmaya gücü olmad gibi vatanndan da uzak-

laamaz. Bu durumda -bir gecikme olmakszn- (var olma zamanndan

sonraki) ikinci zamanda yoklua döner. O yaratcdr. e’nler ise var-

la bütünüyle yorgunluk getirir. Bu nedenle ‘Fari olduunda yönel ve

ancak Rabbine teveccüh et’
445

denilmitir. nsan fari olmutur ki me-
gul olsun! Bir amel de bakas ilensin diye sona ermitir. Böyle biri

yoklukta rahata erer, çünkü istirahat mertebesindedir. ‘Rahman her gün

bir e’ndedir
’*46 Hal böyleyken var olanlar hakknda ne düünürsün?

Yokluun kötülük olduunu söyleyen, gerçei bilmeyendir. Hakknda

‘kötülüktür5

denilen yokluk ise bir cevherin ve hakikatin (ayn) bulun-

mayp onunla nitelenenin dta var olamayaca kötülüktür ki o da

imkânsz (muhal) demektir. mkânsz olan her halükarda mutlak kö-

tülük demekken varlklar içeren yokluk ‘imkân yolduu5
demektir.

Onlar (Hak tarafndan) görülen ve (Hakk) gören varlklardr. Bu

itibarla onlar yokluk ve varlk halinde gören-görülen hakikatlerdir.

Demek ki insann arzusunun ve meylinin varaca yer ancak haller

olabilir. Buradan da zevk ve halin üstünlüü tebarüz eder.

Bunlardan birisi de iki yüzüncü bölümden besmele’deki manevi

menzilin makamdr: Mekanet, yani mertebe bir emanettir; hainlik

ederek onu zedeleme! Allah emanetin ehline ulatrlmasn emretmi-

tir. Emanetin kabulü arzî iken yerine getirilmesi farzdr. Bir emaneti

ancak cahil kabul edebilirken onu zorla kabul eden mecbur saylr.

Böyle birinin mazereti makbul olduu gibi ayn zamanda o zalim ve

cahil saylmaz. radesiyle emaneti kabul eden ise kendini cebir ve zor-

lama altna sokmu, daha önce sahip iken köle haline gelmi, kurtul-

muken helak ve yok olmak tehlikesine maruz kalm kiidir. Hz.

Peygamber riyaset arzusunun kyamette pimanlk olacan söylemi-

tir ki kastedilen mecburiyet nedeniyle görevi alan deil, iradeyle alan-

dr. Birine görev verilirse ona yardm edilirken kim görevi talep eder-
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se Allah onu göreviyle ba baa brakr. Görevin mertebesi üstün ve

zorluklar çoktur. Bir görev teklif edilirse kabul etme; mecbur kalrsan

onu üstlenmen gerekir. Böyle bir durumda verdiin söze riayet et,

onu yerine getir. Binaenaleyh riyasetin mertebesini bilen kii, görev-

lendirildiinde saknr, çünkü riyaset tehlikelidir; kendini öyle bir

görevden koru, onun sonuçlarndan sakn!

Bunlardan birisi de iki yüz birinci bölümden 'mekanet (mertebe)

emanettir’ bahsidir. Mertebenin sahibinde bezginlik ve tembellik bu-

lunur. Bunun nedeni bu görevde haklan gözetmenin zorunluluudur.

Öyle bir görev ise yaratlma ar gelir. Bezginlie yol açacak ilerden

uzak kalmalsn. Bezginlik ise yeniden yaratmay bilmemekten neet

eder. Demek ki bezgin kii cahildir. u dizeleri bu hususta söyledim:

Tavsiyem odur ki: Bezginle arkada olma zinhar!

Deme ki ezel sahibinin niteliidir

Bu öyle bir i ki onu bilen ,

,

Hakta illetleri kabul etmeyen kiidir

Onu kim bilir:

Âlemin her an yaratldm kabul eden kii

Bezginlik suretini sana gam olarak verir

Ona kar tereddütlü ve çekingen olmalsn

Cömertlik bktrc olmaz s

Kerim nimetini ihsan ederken tuzak kurar

Mal sahibi olursa datr onu

iflasta senin için bkknlk görmem

Bkknlk nimette deil

Btkknlk iflasta ortaya çkar bekim için

Her cömertlik iflasla gerçekleir

Cömertlik yoksa onun haline bak
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Muhtaç olduun eyi sana verirse

Malum cimrilikle nitelenmez

Kerim muhtaç olduun eyi verir sana

Onun karsnda utanrm

Gerçek ac, onu tadan bulunmaz

Deiim üzerinde hüküm ve temkin sahibi olandan baka

Bunlardan birisi de iki yüz ikinci bölümden ‘atahat fethin parça-

sdr’ bahsidir: Fena makamna eren atahat söyleyebilir. Böyle bir

atahat ihsanlarn en büyüklerindendir. Bununla beraber dinleyici

gerçei kartrabilir ve uzlatrc bir yön ve yorum bulamaz. Dinle-

yende ortaya çkan bu kartrma nedeniyle baz insanlar atahat kötü-

lüün önlenmesi maksadyla (sedd-i zerai) eksiklik saymtr. Baka bir

ifadeyle yaratlma nispetle eriatn caiz saymad kötü sözlerden

saylmtr. Kim (bakalar için atahata yol açan) fetihte temkin sahibi

olur ve atahat söylemediini büirse, ondan herhangi bir tarzda

atahat görülmez. Böyle birinden atahat duyulmazken salik ve erende

durumu belli olan zayf bir haldekinden atahat duyulabilir. Kuvvet ve

temkin sahibi kiinin bir emri yerine getirmek üzere ne söylediine

baknz! ‘Ben Ademohmm efendisiyim, övünme yok!’ Hz. Peygam-

berin edebine baknz. Hz. Peygamber babas Âdem’in karsnda

nasl saygl davranm, kardelerinden baka birisini zikretmemitir.

Edepli insan Hz. Peygamberin ahlakna göre davranandr, çünkü onu

terbiye eden Rabbiydi. Hak bir insana edep öretirse, hakka’l-yakîn

elde ettii bilgiye göre, her insan kendi menziline yerletirir.

Bunlardan bir tanesi de iki yüz üçüncü bölümden ‘Müjdeci -aksak

deil- kuvvedidir
5
bahsidir: lk gelen haberci ve müjdeci arda kalr,

çünkü onunla bilgiye ularsn. Kuvvetli olan, birinci safta olmak üze-

re, öne çkar. el-Evvel diye isimlendirilen birinci safta olmay arzula-

mtr ve ulvilik sahibi olduu için bu konuda hüküm sahibi olmutur.

Aksak olan tartmacy uzaklatrr. Bu getirdii haberler nedeniyle

iin banda bügi demektir. Bu bilginin geldii kimse de getirilen eyi

örenmek için ona soru sorar. Hz. Musa’nn müjdecisi da, Hz. bra-
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him’inki kaybolan kt. O kayboluun ardndan Hak zuhur ederken

dan parçalann ise baylma hali takip etmitir. Hz. Musa’y bayl-

tan yalçn bir da parçalayan eyin aynyd. Hz. Musa baylmann

ardndan aylmt. Bunun nedeni üzerinde kalm olan peygamberlik

göreviydi. Bununla birlikte insan, bilhassa ebdal’dan (bedeller) ise

dadan güçlüdür. Bu durum Hz. Pevgamber’in Allah’tan aktarm

olduu kutsi bir hadiste belirtilir. Fakat srl kitabnda belirtildiine

göre, ‘göklerin ve yerin yaratl insann yaratlndan üstündür ve

insanlarn çou bunu bilmez’. Yerdeki dalar da bu söz kapsamnda-

dr. Bunu kabul et, selamete er, gerçei anla, gizleme!

Bunlardan birisi de iki yüz dördüncü bölümden direnmenin gidi

demek olmasdr: O’na gidi kendisinden ve kendisine doru yönel-

mektir. Önünde bulunurken sana emir verenin katndan ayrlm de-

ilsin ki O’ndan bir ey isteyesin! Binaenaleyh Hak her varlkta görü-

len, her var olanda görendir. Bu itibarla Allah gören-görülendir, çün-

kü varln ta kendisi O’dur! O’nu bilen (Hz. Peygamber) isimlen-

dirmi, fakat kendisini nitelememitir! Bu itibarla içermi olduu bir

takm zararlar nedeniyle ayetlerde sfat kelimesi zikredilmemitir.

Baknz! Allah’ vasf sahibi klan ve niteleyen kimse ne demektedir?

‘Hak u nitelikte olmasa eksik kalr!’ Hâlbuki Hakk niteleyen ve tavsif

eden insan, zatn kemali vasfa bal olduunda O’nun hakknda mut-

lak bir eksiklikle hüküm verdiini anlayamamtr! Kemali zat gerei

olmayan biri akla göre sfatlara muhtaç iken sfatlar da kendisi deil-

dir. Bu itibarla ‘sfat O'nun varldr5
diyen cahilin tekidir. ‘Nereye

gidiyorsunuz? Bu ancak âlemler için bir öüttür .

7*47
‘Dilerse sizi giderir .’

448

Burada insanlara hitap eder. Allah kendilerini suretten surete sokarak

götürmütür.

Bunlardan birisi de iki yüz beinci bölümden ‘Nefes vermek ve

rahadatmak takdistir’ bahsidir.
‘Karardnda geceye,

aydnlandnda

sabaha yemin olsun ki!*
449

Nefes Rahman’n yardmcsdr ve onun yar-

dmnda eksiklik yoktur. Kendisine güvenilen yardmc Yemen cihe-

tinden gelendir. Hz. Peygamber’e meyil ve efkat içerdii için saba

rüzgâryla yardm edilmitir ki, o da insandaki nefes mesabesindedir.
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B nedenle rivayetlerde nefes-i Rahmanî’nin Ensar’a iaret ettii söy-

lenmitir. Sevgiliye dönük rüzgârlar skntlar kaldrr, açar. Bu ne-

denle de nefes vermek, (Hakk eksiklikten tenzih etmek anlamndaki)

takdis demekken ayn zamanda -o da yakn ilerden olduu için- skn-

ty da içerir. Gayelerin farkll ve kalplerdeki hastalk nedeniyle

hakikat bunu gerektirir. Bir kavmin musibeti baka bir kavim hakkn-

da fayda olabilir. Buna eklenen her i fazlalk iken fazlay ancak bir

bilebilir. Bu itibarla çokluun birlii fazla ve ilave vastasyla bilinebi-

lir, çünkü onun kendisi birdir.

Bunlardan birisi de iki yüz altnc bölümden ‘Israr ve kararllkta-

ki srlar’ bahsidir: Israr yerlemek ve ikamet demekken srlar da kya-

mete kadar gizlidir. Bakalarnn varl olmasayd srlar olmazd. Bu

itibarla sr seninle Allah arasnda bulunan ey demek iken daha gizli

olan ise varl senden perdelenmi olandr. Binaenaleyh daha gizliyi

bir olan Allah bilirken sim ilave zaid olan bilebilir. Zaid, yani ilave,

bildirmek demektir ve bunun için gizlilik derecesini yitirmitir. Sr

ancak srar edene verilebilir, çünkü o sabit sevgi anlamndaki

meveddet haline yerlemitir, sözünü yerine getirir, vaadinde doru

söyler, imdiki zamanda -ki zamann hakikati demektir- bulunduu

için önce ve sonra onun gözünde eitlenir. Tevhid ehlinin inand en

garip ilerden birisi Allah’n el-Karib ve el-Baid diye nitelenmesidir.

Allah uzak olana yakn, yakn olandan uzakken bütün kullara da ah
damarndan daha yakndr. Yine de insana ‘doldun mu?’ diye sorulun-

ca o da ‘daha var m?’ diye sorar. Kastedilen tabiatnn cehennemidir.

Onu bu cehennemden Hakkn eriat korur.
t

Bunlardan birisi de iki yüz yedinci bölümden ‘ttisal rical (Allah

adamlar) makamlarndan deildir’ bahsidir:

Ayrlktan dem vuran her vuslat

Rical makam olamaz

Baka bir dizede unu dedik:
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Biri çiftyapan kim?

Bakalar vastasyla kemali ispat eden

Zatnda kâmil olmayan

Noksanlktan kurtulamaz

Bakas nedeniyle kemale eren kimdir?

Zat gölgelere benzeyen biri

Gölge her daima muhtaç

Bir de kesif cisme

Cisim nerededir ki görülebilsin!

Böyle bir ey imkânsz

Söylediim sözden ibret al!

Misal vermek üzere söyledim

Hüccet ehlinin bildii her bilgi

Söze ve dile gelecek deildir

Vuslata eren yabancyken onu kabul eden ise ahmaktr. Nazil ol-

mu kitap benzerlii reddederken ameller de niyetlere göredir. Her-

hangi bir naisa ilgili önce maksada bakmalsn.

Bunlardan birisi de iki yüz sekizinci bölümden ‘cmaldeki tafsil

güzelliktir’ bahsidir: Kendisiyle senin arana ayrm ve fasl koyan, hem

senin hem de kendisinin varln ispat etmi ve olumlam demektir.

Baknz! Allah senin varln ispat etmi, ‘Ben onun kendisiyle duy-

duu kulaym’ ifadesiyle de kendi varln senden ayrmtr. Dikkat

edersen, anlarsn! Allah kutsi hadiste zamiri -sana delil olsun diye-

sana irca ederken seni olumlam, varlm ispat etmitir. Bu meyanda

ittihad fikrini ilhad ehli dile getirebilirken hululü kabul edenler de

tafsil ehlidir. Onlar yerleeni (Hak) ve mahalli (kul) kabul etmi, ha-

ram ve helali belirlemi kimselerdir. Her kim ayrtrp tafsil ederse,

ne güzel bir i yapm, kim birletirir ve vuslattan söz ederse kendisi-

nin ayr olduu hakknda ahitlik etmitir. Çünkü hiçbir ey kendi

kendine vasl olamaz ve eremez, hiçbir ey kendisiyle birleemez. Fa-
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kat eylerden söz edilirse veya parçalardan oluan bir eyden söz edi-

lirse, durum farkldr! Bir’de bölünme nasl olabilir ki? O’na ilave bir

ey yoktur. Demek ki ayrm vuslat ehli adna olabilir.

Bunlardan birisi de iki yüz dokuzuncu bölümden ‘Kimi raz eder-

sen onu deitirmi olursun’ bahsidir: ‘Ey yeryüzü suyunu çek, ey gük

suyunu fut/*
450 Su çekilmi, yamurlar yükselmi, hüküm verilmi,

kurtuluta sr ortaya çkm, gök suyunu tutup güne ortaya çknca

Nuh’un gemisi Cudi dana oturmutur. Bu sayede vaat edilmi güne

kadar baba ile oul hakknda varlk kelimesi tamamlanmtr. Asl

kesilmi olsayd nesil de kesilmi olurdu. Bir araya gelmek ve kavu-

mak, tenasülün sebebidir: Kavuma nikâhl olursa, doan kii terte-

miz ruhlarla beraber olurken zinadan meydana gelirse doan kii var-

lyla salahn amaçland kimselerden biridir. Bununla birlikte hepsi

de gayb ve ahadet âleminde O’nun kullardr. Binaenaleyh herkes

namazn ve tespihini bilmiken biz her eyin tespihini anlamayz,

takat ben her varln her durumda O’nun hamdini tespih ettiine

iman ederim.

Bunlardan birisi de iki yüz onuncu bölümden ‘Güzel ahlakla be-

zenmek velayet ehlinin niteliidir’ bahsidir: Güzel ahlakla

ahlaklanmak soylulua iaret eder. Güzel ahlakla bezenmek günülü

olarak yerine getirilir, yüz çeviren ve srtm dönen bu nitelie sahip

olamaz. Güzel ahlaka tahsis edilmek ahlakn sahihliine ve dorulu-

una delil iken sfatlarda ortaklk zatlarn farkllna delil tekil eder.

Sfatlardaki ortaklk vastasyla el-Melik ve mülk örenilirken irk

iftiras da böylece ortadan kalkar. Allah hakknda tevhid ve birlik,

O’mn ilah olmas bakmndan söz konusudur, yoksa isimleri bak-

mndan bir deildir! isimler kullara ait iken onlara îma etmek tahak-

kuku ortaya çkartr; tahakkuk ise tahalluk, yani ahlaklanmak derken

kastedilendir. KuPan- Kerim’de Allah asil peygamberinden söz eder-

ken
‘

Müminlere kar raûj ve rahimdir*
5 '

derken kendisi hakknda da

kadim kelamnda ‘Allah size kar Raûj ve Rahim’dir
’S2

der. Allah bize

kendisini bizim niteliklerimizle nitelediini bildirmitir: Hiç kukusuz

buna kabiliyetimiz olmasayd, Allah bunu bildirmezdi. O’nun verdii
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haber doru, sözü de haktr. Niteliklerdeki böyle bir ortaklk sayesin-

de malik olmak gerçekleirken varlktaki her zerrenin bundan bir pay

ve nasibi vardr.

Bunlardan birisi de iki yüz on birinci bölümden ‘Oturak

(menissa) nass bilenindir’ bahsidir: Yaratlmlar Hakkn tecelli ettii

yerlerdir. Kime baktn bilmen gerektii gibi kimin baktn da

örenmen gerekir. O’nun varlna O’nn gözüyle bakarken (O’ndan)

uzaklktan saknmalsn! O’nun gözünden baka bir gözle bakarsan hiç

kukusuz büyük bir uzakla maruz kalrsn. Onun uzakl fasl vc

vasi demektir. Bu nedenle Allah’a delil ancak Allah’tr ve arihier bunu

böyle ifade etmilerdir (Allah’a delil Allah’tr). Bu durum beyazlk ile

siyahlk arasndaki grilik veya âdet ile hayz arasndaki temizlik gibi

ztlardandr. Oturaklar gelinlere ve hükümdarlara mahsustur. Bunlar

vastasyla hükümdarlar ve sahipler ile köleler ayrt edilir. Nazmu’s-

sülûk, sülûkta; yorgunluk ve rahat, günein batmnda; meyil de zu-

lüm ve adalette ortaya çkar.

Bunlardan birisi de iki yüz on ikinci bölümden ‘Tek kalmak (de-

rin sevgi anlamndaki) meveddet ehline mahsustur’ bahsidir: Sevgiliy-

le ba baa kalmak talep edilen bir i iken O’nunla tek olmak genilik-

ten darla çkmaktr. Bu yalnzlkla sadece muhabbet ve meveddet

ehli sevinebilirken sevgiliyle birlemi kii yalnz ve tek deildir.

Onun ruhu benim ruhum, benim ruhum onun ruhu

O dilerse ben de dilerim, ben dilersem o diler

Sevenler arasnda irade birlii varken varlklar ayrdr. Bu itibarla

i bire doru gider. Tahkik ehline göre i, sâdk ve sdk arasndadr.

ki arkada birbirinden farkldr, çünkü onlar benzerdir ve benzerler

birbirlerinin zdddr; bir zt ötekini uzaklatrr, dolaysyla çatma

yoktur. Fas ehrinde inayete mazhar olup marifette derinlemi bir

eyhin huzuruna girmitim. Bana bu meseleyi açklayarak öyle demi-

ti: ‘Kartrmaktan sakn!’
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Bunlardan birisi de iki yüz on üçüncü bölümden ‘lleti kabul eden

millet (din) ehli deildir* bahsidir: Din ehline göre Hak bizim illeti-

miz deildir: O vard, biz yoktuk! Hal böyleyken Hak neye illet ola-

cak ki? llet malulden ve delil medlulden ayrlamaz. Delil medlulden

ayrlsayd delil olamayaca gibi öteki misalde de illet olamazd, (illet

ile hastalk arasndaki ilikiye mukabil) ifa ezeldeki illetin hükümle-

rindendir. llet fikrini benimseyenler, delillerin hükmünü ve verisini

bilmeyenler iken ayn zamanda art ve artly bilmede birbirine bal

kesin hükmü bilmeyen kimselerdir. Bu yolda tahkik ehlinin itimat

ettii görü budur. Binaenaleyh illet fikrini benimsemek, delilin açk-

lyla, malul bir hüküm iken Hakkn kullarndaki hükümleri illetli

deildir. Himmetlerin maksad ve arzulad Hak’tr. Herhangi birisi

O’ndan baka birini arzulam olsayd, Hakkn ‘ilah’ olmas söz konu-

su olmazd. Hâlbuki O’nun ilah olduu sabittir ve O’ndan bakas

maksat olamaz. Ayn zamanda Allah kullarndan bir takm hususlar

talep etmi ve istemitir. Allah dünyay ve ahireti isterken biz sadece

dünyay arzularz!

Bunlardan birisi de iki yüz on dördüncü bölümden ‘Öfkelendiri-

len skntya düer ve daralr; kendisiyle hasmlalan da delil getirir’

bahsidir: K ve yaz cehennemin öfkeli nefesinden ortaya çkp sonra

birbirlerini yerler. Allah cehennemi bize dünya hayatnda ‘borç’ olarak

verir. Bu itibarla mümin cehennemin scaklk ve soukluundan k-

yamette ate ile arasnda engel tekil edecek bir perde elde eder. Baka

bir ifadeyle Allah'n onu borç olarak verdii kii -cehennemin kar-

snda hareketsiz kalmas nedeniyle- srattan mutluluk ve nimet yerine

intikal eder. Cehennemin atei müminin nuruna kar koyamaz. O
adil ve egemen ahittir. Hz. Âdem Hz. Musa’ya kar delil getirirken

kaza ve kader bahsine dönmütür. Bilgili ve edepli insanlarn tarnma-

s kaza ve hükümleri ispat eder. Onlar kazaya inanr, gerçekleen ilere

göre kendilerini hesaba çekerler, gelecek olann gecikmesinden korkar,

korunmak ister ve Allah’tan yardm dilerler.

Bunlardan birisi de iki yüz on beinci bölümden ‘Müahede bir

güçlüktür
5

bahsidir: Müahede ahidin görmesi demektir, ilave bir
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durum deildir! Böylece müahede ehlinden fayda dümütür. nan-

lan her surette görmeyi talep etmen gerekirken ayn zamanda gelen

her ifadeye inanman gerekir. ‘Ey iman edenler! Allah'a ve peygamberine

iman edin, peygambere indirdii kitaba, ondan önce indirdii kitaba da

iman ediniz
*53 Banda ve sonunda emir ve i Allah’a aittir. Müahede

eden dünyada sürekli güçlük çekerken ahirette Rabbinin önünde,

getirmi olduu amel kendisine iade edilir. Bu durumda tecelli eder-

ken Allah’ inkâr ederken, yaklamasnda da kendisini tanmaz, O’dan

O’na snr; hâlbuki O’ndan aldnn farknda deildir. Allah bizi

böyle bir bilgisizlikten korusun, bakalar kendisini tanmazken

e’nlerini ve hallerini bilip suretten surete girmesini temyiz edebilen-

lerden eylesin. . ...
Bunlardan birisi de iki yüz on altnc bölümden ‘Mükaefe nite-

lenmitir’ bahsidir: Keif sahibi olan bilir, nitelenen durur ve vakfe

eder! Müahede taklit demekken keif mutlak bilgi demektir. Bir

inanç sahibi olan inandn müahede ederken, bilen kii de bilginin

kaynan ve geli yolunu örenir. Bu itibarla (bilgide) geli ve ortaya

çk, yani vürûd ve masdar bilmek, müahede ehlinin nitelii deil-

dir. O bilgi reûl, nebi ve veliler gibi alimlere mahsus bir ilimdir.

Keif olmasayd veli, eriat getiren peygamberin makamn bilemezdi;

bununla beraber peygamberin niçin üst makama tahsis edildii hak-

knda zevk ve bilgi yoktur. man etmi olmaktan o ciheti bilmek lazm

gelmeyecei gibi kuku da lazm gelmez. Bu üstünlük yönü hakknda

bilgi bulunmad gibi lâhî üstünlük naslarda yer alm ve sabit ol-

mutur. Vahiylerde Allah'n eliyle yaratt sabittir. Allal kefeden

iken sen mükaefe edensin. Allah’a ait olan amel iken sana düen

taammül, yani ameli kazanmaktr. Netice vermeyecek bir ite çalma,

arzulanmayacak bir ii arzulama! Bilen ve bir araya getiren olmalsn.
* > -

Bunlardan birisi de iki yüz on yedinci bölümden ‘Levaih (parlt-

lar) ihsan ve vergidir’ bahsidir: Gayesi hakknda bir imein kendisi-

ne göründüü kii hiç kukusuz imeinyla tüm yönleri ve yolla-

r görür. Böyle bir insan nasl tasarruf edeceini ve kimi tanyacan

da bilir; dilerse tasarruf eder, dilerse tasarruf etmez! Bununla birlikte
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tasarruf edenler arzu ve umut sahipleridir. Onlar her ii arzular, her

yöne yönelen ihsan, zerafet, adap ve melahet ehli kimselerdir. Hz.

Peygamber ihsan sahiplerini övmü, iyilik, rahmet ve bakalarna

efkat duygusu tamas nedeniyle ihsan sahiplerini en kymetli insan-

lar saymtr. Özellikle muhtaç, yoksul ve arzularn köle kld kimse-

lere kar efkat sahibidirler. Levaih el-Maruftan ortaya çkan keifler-

dir. Allah’n diledii kullarna tahsis etmi olduu bu keifler, en yüce

hibelerdir. Onlar bilgisizliin örtmü olduu faydal ilimleri korkan

kimselere ulatrrlar.

Bunlardan birisi de iki yüz on sekizinci bölümden Telvin tem-

kindir* bahsidir: Telvin yaratlmn özelliidir. Bu itibarla onlarn

varlk suretlerinde bakalama ve deimeleri Hakkn yaratl âlemin-

deki eserleridir. Telvin yeniden yaratmaktr ve dolaysyla sürekli art

içindedir. Bu itibarla telvin (varlktaki) temkinin varlna açk bir

delildir. Rahman suresinde ‘Her gün bir itedir
5454

denilir. e’nler snrl

deildir ve ayn zamanda onlar belirlenemezler. Ayette geçen günün

miktar da nefestir. Kefesi getiren sabah vaktini (teneffüs eden sabaha

yemin olsun ki ayetine telmih) ve onun neyi soluduunu gözetmeli-

sin; karardnda da geceden saknmalsn; kartran o vakitte kart-

rr! Gecenin son üçte birlik bölümünde hareketin varl nedeniyle

bereket vardr. Hareket tekvin, o da telvin demektir. Sükûn esnasnda

‘ol, der vc o da olur* gerçeklemez. Bununla beraber gece ve gündüz-

de ‘sakin olan her ey O’na aittir*. Ayetin tasavvufi vc Bâtnî yorumu

ne kadar güzeldir! Burada gerçekken hareket bakalarn (varlktaki)

ortakldr. Bu itibarla iddia bir harekettir ve demektir ve onlar helak

olucudur. Sükûn, yani duraanlk ise selb ve olumsuzlamadr. O da

yaknlk ve bakalamadr. Bu nedenle telvin hareketlerle meydana

gelir ve bu nedenle bütün bereketleri içerir. Ayetteki ‘her gün* ksmn
ayrarak ayeti okuyan ve araya fasüa koyann okuyuuna kulak asma!

Söylenenle ahlaklanan kii hakka’l-yakîn idrak etmi demektir.

Bunlardan birisi de iki yüz on dokuzuncu bölümden ‘Gayret hay-

rettir* bahsidir: Gayret eden hayrete düer. Gayret bir misafir iken

sahibi özlem ve evkle nitelenen kimsedir. Kim üst yönü anlarsa, o
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kii kuku sahibidir. evk ve özlem kavumayla dinerken itiyak ka-

vumayla artar ve pekiir. Gayret onun niteliidir ve bakasndan

dümütür. Bakasnn var olmadn bilen gayret (kskançlk) özelli-

iyle nitelenmez ve gayreti hayret saymaz. Hayrete düen nasl gayret

sahibi olabilir ki? Bakann varlna inanmakla birlikte hayret sahibi-

nin aya sabit olmaz. Gayret sayesinde tanmlar sabit olur, onun

sayesinde engelleme gerçekleir. Allah’a kar gayret sahibi olan kii

O’nu bilmeyendir. O hakkmda gayret edilemeyen el-Gayur’dur, çünkü

O’nu snrlamak imkânsz olduu kadar O’nun yannda sabit durula-

maz. Allah hakkmda gayret O’nu snrlamak, O’nu snrlamak ise

kendisini zdd veya ortayla bir saymak demektir. Allah gayreti ne-

deniyle taknlklar yasaklamtr. Artk bunu kabul et ve tartmaya

girme!

Bunlardan birisi de iki yüz yirminci bölümden ‘Zarara maruz kal-

sa bile hür hürdür; zararda yürüse bile köle köledir
5

halisidir: Varlkta

mutlak anlamda hür biri yoktur, Baka bir ifadeyle herkes köledir.

Haklan talep etmekle snrlanan kii yaratlm, fakat özel bir yönle

yaratlmtr. Nitekim naslar bunu beyan eder. Hadiste ‘Siz bkncaya

kadar Allah bkmaz’ denilir. Dilerseniz yola çlanz, dilerseniz gözü-

nüz korksun! Allah kendisini sizinle akit ve söz altna girmekle snr-

lam, ardndan da
£
Sizinle yaptm ahde uyunuz

’4 ’ 5
demitir. Burada

ibarenin bozmu olduu bir iaret vardr: Kulluk bizim için gerçek

iken yol bize hürriyet vermez. Taleple birlikte hürriyet nerede olabilir

ki? Gerçek mahrum edepten (hür olduunu iddia etmekle) mahrum

kalan kimsedir! Hür olduu söylenen kii zarara maruz kalmadan

öfkelenmez. Eziyet görmekle nitelenen birinin hükmü beslenenin

hükmüyle birdir. Bir kimseye övgü ve medih sevimli gelirse, hiç ku-

kusuz, üzerinde bulunduu durumu bize bildirmi demektir. ‘Allah

Dehir'dir’ diyen kimse nehri yarlam demektir. Bununla beraber

eriatn beyan ettii Dehr’in zaman olduuna inanan kimse iman ehli

olmad gibi eman sahibi de deildir.

Bunlardan birisi de iki yüz yirmi birinci bölümden kesif olann la-

tifletirilmesi bahsidir: Latifleen bâtln mertebesinden Hakkn mer-
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tebesine Hak vastasyla ilhak olur vc katlr. Kesif ve k olmasayd

gölge var olmazd; hâlbuki gölge var olmu, benzer benzerden ayr-

m, benzeme kalkmtr. In kendisine benzemi olduu nitelikle-

re bakmalsn! Gölge zatm suretindedir ve gölgenin benzerlii ekil ve

misil benzerliidir. Gölgeye bakan kimse, hareket ve duraanlkta

gölgenin hükmünün âsldan ortaya çktm anlar. Bu itibarla gölge

sahibinin hareketiyle hareket eder, hareket ettirmesiyle deil! Çünkü

gölge kendi yolunda hareket ettirilmeyi kabul etmez. Iklar çoald-

nda, gölgelerin suretleri çoalr, ‘bakalar’n (ayar) varl ortaya

çkar. Hern bir cisimden kaynaklanan bir gölgesi vardr, dta

hadiseyi böyle görürsün. Gisim kalnlatkça gölge ortaya çkar ve

tahakkuk eder; bütün yamurlarn asl çiselemedin Ik kesif cisme

yaklatkça gölge büyür ve artk misil ortaya çkmazken uzaklatkça

küçülür ve degersizleir.

Bunlardan birisi de iki yüz yirmi ikinci bölümden perde ehli için

kaplarn açlmas bahsidir: Körlük bir perdedir, çünkü kapnn açl-

masnn faydasdr. Kaplar ancak perde bulunduunda açlr. Bu du-

rumda kaplarn açlmas fayda verdii gibi sabah aydnlanr. Allah’tan

baka açan yoktur
£

La-fatihe illellah!
5
. Kaplar açmada O’ndan baka-

sna itimat etmemelisin. Korku kapnn ardnda bulunan kimseyle

ilgiliyken kap da sebeplerden biridir. Bazen kap azap vermek üzere

açlr, bazen semavi bir bereket getirmek üzere açlr. Böyle olunca

ondan tat elde edilir. Kap birdir, ilave bir ey deildir. ‘Onlara gökten

bir kap açsaydk oradan yükselirler; bizim gözlerimiz kör oldu, daha do-

rusu, biz sihirlendik derler.’*
56 Körlük göüslerdeki kalplerin körlüü-

dür ve sudur, yani kaynakla ilgilidir. Gelie bakarsak, o, görünen, vc

görendir. Kim dünya hayatnda kör ise ahirette kördür. ‘Haddi ama-

d’ diyen hakszlk yapmam ve yanl söylememitir. Bugün naslsak

yarn da öyle olacaz. Bu ifade -Abdulvahid deil- Abdülferd (el-

Ferd’in kulu) diye isimlendirilen zahid ve arifin sözüdür.

Bunlardan birisi de iki yüz yirmi üçüncü bölümden imamln bir

alamet olmas bahsidir: mamlk bir alamet iken yokluk ile selamet

arasndaki berzahtr. Adil olan ganimet elde ederken zalim olan kurtu-
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lua eremez. Adil davranan kurtulur ve adil davranan ümit üzeredir.

Biat eden ulalmaz bir nimettedir. Ona ulalamayaca gibi kendisi-

ne güç de yetirilemez. Böyle biri yardm edilen ve sur üzerinde du-

randr. Korumasz olunca yardm ister, istediinde yardm görür veya

baarszla urar. O sürekli otoritesindedir ve baarsz olmasna

imkân yoktur. Hak ile kaim olan konuurken doru söylerken otorite-

si klca bal olan -adil davransa bile- korkutucudur, çünkü onun

iktidar ilkesi nialül, dolaysyla kendisi de baarszdr. Çekilmi bir

klçla ancak Hz. Peygamber iktidar kurabilir. nsanlar korkutarak

rahadama! Heyhat ki heyhat? Bozuk bir ilke bütün faydalan ortadan

kaldrr. Ölçülü kii kuralcyken zalim hüküm dayatandr. Öne geçen

ise onlar geçer ve öncelii elde eder. Mudu olan uzaklatrlmaz.

Bunlardan birisi de iki yüz yirmi dördüncü bölümden harabe

eserlerin ve kalntlarn yaayanlarn izleri olduu bahsidir: Ahbabn

ve dosdarn en güzel yurda göçmesiyle birlikte mekânlar boalm,

izler kaybolmu girmitir. Dostlar el-Vah ib’in komuluunu ve yakn-

ln takip etmi, onu izlemilerdir. Güçlüklere göüs geren âk
geride kalm, alaka vc ilgilerini kesip engelleri ortadan kaldrmaya

çalmtr. Nefesler mahallinde ve karklk hapsinde bulunduu

sürece, kendisinden ayrld her engelden sonra güzel bir koku önüne

çkar. el-Celil onu yolculua çardnda lamba yanar ve davete gelir.

Böylece o lambann yla daha önce örtülü perde ortaya çkar, se-

venlere katlr. Ona cBu senin ikramndr, ihsan et veya elinde tut,

hesaba çekilmeyeceksin
5

denilir. Sevgiliye kavuan kii maksadna

ermitir. Böyle biri ‘...den’den kurtulmu ve Allah’a iltica etmi, diyar

sakiniyle dolmu, onun imkân vücuba ve zorunlulua katlm , seven

ile sevilen geride kalm, talep eden ve talep edilen kalkmtr.

Bunlardan birisi de iki yüz yirmi beinci bölümden ‘Kabzeden

arzdr5
bahsidir: Gerçekte mülkten bir ey çkp da o ey hakknda

‘kabz edilmitir
5 hükmü verilmemitir. Böyle bir hüküm ancak farazi

olarak verilebilir. Gökler ve yeryüzü Allah’n kabzasndayken onlarda

bulunanlar da O’nun kabzasndadr. Bu itibarla her ikisi de -apaçk

delille- Allah’n kabzasndadr. Onlarda fiiller tasarruf ederken geçmi,
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gelecek ve imdiki zamanla snrlanmazlar. Aksine Allah -geçici ve

arzî bir hükümle olmakszn- kabzedenin ta kendisidir. Hiçbir ey

O’nun fiilinin dnda deildir, her ey O’nunla, O’na doru ve

O’ndandr. Dürmek toparlamak demektir de bu babdandr. Zenginli-

i meydana getirene (zengin denilir). En zengin bir insan bile olsa

zenginlii süreli olana zengin denmez. Burada kartrma ortaya çkar.

Allah müstanidir. O’na borç veren ise arzulara ulamtr. Israr b-

rak, o muhtaç deildir. Sen Allah’n hâzinelerinden birisin. Hiçbir ey

O’nun madeninden dar çkmamtr. Allah ancak mertebesinin ha-

kikatinin gereine göre kendi hâzinesinden verir. Gerçei anlarsan,

sen de ecri ve sevab elde etmi olursun.

Bunlardan birisi de iki yüz yirmi altnc bölümden 'Bast eden öl-

çülü davranmtr’ bahsidir: Adil olan ve ölçülü davranan, esaslarn ve

ilkelerin verdii bilgiye göre, adil olmada birdir. Her birisi meyledici,

dolaysyla adildir (adalet meyil demektir). Bu nedenle ölçülü davra-

nan ayette zalim diye isimlendirilmi, adilden baka olmamtr. Nite-

lik ayn olduu halde faydadan nasl mahrum kalmtr? Allah iki yolu

kendisine gösterdiinde, iki göz sahibi için sabah ve aydnlk ortaya

çkm, mükellef ortaya yerletirilmii bir ksm adil, bir ksm daha

adil olmutur. Bu itibarla adil sa yönü alp yücelere doru yüksel-

miken daha az adil olan ise sol ciheti takip ederek siccîn’e yuvarlan-

mtr. Herkes kendi yoluna göre adil davranm, herkesin yolu, kendi

incelemesinin ve tahkikinin hükmünün dna çkmamtr. Binaena-

leyh yol bedbahtla veya mutlulua (ekavet ve saadet) yönlendirici

ve ulatrcdr. Yolu ören, arkada seç ki, iddetli azaptan kurtul!

Bunlardan birisi de iki yüz yirmi yedinci bölümden fenada fena-

nn srrdr: Arabn en cömerdi verebilecek bir eyi varken özrünün

tesir etmedii kimsedir. Verecei bir eyi yoksa mazurdur. Dilenciler

hediye ve ihsan sahiplerini ziyaret eder. Cimrinin kaps kapalyken

cömerdin cömertlii kaytszdr. Cömert cömertlikte fena haline erer-

se, onun bu durumu vecd ve vüçûd sahibi olduuna delildir. Her

isteyene vermeyen bir cömerdin cimri olduunu söylememelisin!

Hayrhah bir cömerdin vermemesi de bir vermek iken cahilin gerçei
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kefi perdedir. Bilgili insana göre cömerdin bir ey vermesi nimet,

vermemesi ise hikmetten kaynaklanr. Binaenaleyh cömert ve kerem

sahibi suçlanmamaldr! Cömertlik yaparken fena haline eren birisi

‘fani’ olmakla nasl cimri diye suçlanabilir ki? Öyle bir insan kavuma-

ya iman etmise verdiini ancak beka hâzinesinde saklar. Maln hâzi-

neden baka bir hâzineye tayan kiiye cömertlikteki mertebesi ve

üstün himmeti nedeniyle nasl (cimri) denilebilir ki? Onun malndan

saklad ksm, bakî hâzinede biriktirilmitir. Bu itibarla el-

Kadim’den baka cömert ve kerim yoktur!

Bunlardan birisi de iki yüz yirmi sekizinci bolümden ‘Baki olan

mülaki olur
1
bahsidir: Kerem nedeniyle mertebem yüccldi ve övgüden

baka bir ey olmasa bile hiçbir ey hâzinemin dnda kalmad. Bina-

enaleyh ne almak ne satmak vardr. Tacir hakknda söylenecek olan

onun iyi veya kötü olduudur. O cömertlikle de nitelenemez. Varlkta

herkes bir tacirdir, anlayan bunu anlamaldr! Hiçbir ey Allah’a

övülmekten daha sevimli gelmezken Allah ancak ihsanlar nedeniyle

övülür. Bu itibarla el-Kerim Hak övüldüü eye göre zatna ikramda

bulunmutur. Baka bir ifadeyle kendi sfatlarndan kendi zatna ikram

ederken bakas (âlem) dolayl ve netice olarak bu cömertlikten yarar-

lanr. Cömert kii bakasnn rahat ve faydas için çaltn iddia

ederse, bu durum vermek ve vermemekteki halini bilmemesinden

kaynaklanr (cömertlik, cömerde dönen bir faydadr). Cömertlik ya-

pp da bu nedenle insanlara kar üstünlüü olduunu düünen hiçbir

kimse ‘cömert
5
deildir. Minnet ve baa kakmak ihsan ortadan kald-

rrken baa kakarak vermek bir eziyettir, bunu bilmelisin!

Bunlardan birisi de iki yüz yirmi dokuzüncu bölümden ‘Toplayan

ve cem' eden geni olandr
5

bahsidir: Toplayan ve cem’ edende geni-

lik bulunmasayd, herkesin görüüne göre, toplayan ve cem’ eden

olamazd. Müminin kalbi en genii kendinde barndrr. Kalbin geni-

lii kendi ölçüsüne göre ortaya çkarken onun genilii dc nurlar

ölçüsiindedir. Gözler nurlarn açt ve kefettirdii .eyler üzerinde

dolar ve onlar görürken mutluluk da bu nurlarla ortaya çkan kefe

göre gerçekleir. ‘Allah göklerin ve yerin nurudur.’
157 Bu nur yükseldii
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ve aay kuatmken keskin göz sahibi o nur vastasyla dilediklerini

idrak eder. Bu nedenle hadis olann iradesi snrlyken dairesi de dar

ve küçülmütür. Baknz! Bir hadiste cennet nimetlerinden söz edilir-

ken yaratlmn snrllna telmih yaplarak ‘Hiçbir gözün görmedii

ve kulan duymad, beerin kalbine gelmeyen’ denilmitir. Oras

snrl cennet olduu gibi içindeki varlklar da snrldr. Hal böylcy-

ken snrlanamayan ve tahsis edilemeyen Allah hakknda ne düünür-

sün? O’nun emri ve ii nasl zapt edüebilir? Veya mekân baka bir

mekândan nasl ayrt edilebilir? Hakkn var olduu bilinse bile, O’nu

bilmek (iddias) cehalet demektir.

Bunlardan birisi de iki yüz otuzuncu bolümden Tark (yldz) ay-

rtrcdr’ bahsidir: Tark ulamay arzulayarak geceleyin gelen de-

mekken (baka bir yldz olan) Sâid hem gündüz ve hem geceleyin

gelir. Onlar bir araya getirmek üzere isimleriyle tefe’ül yaplr. Bu

maksatla gündüz oruçla ve gece ibadede geçirilir. Dierlerinin dnda
bu ikisinin zikredilmi olmas onlarda bulunan hayr ve iyiliktir. ‘Ey

örtülere bürünen! Gecenin bir ksmnda kalk
5438 baka bir ayette ‘Gündüz

uzun ilerin vardr
’4 ’9

denilir. Sonra orucu geceye kadar tamamlayn ki,

bol nimet elde edebilesiniz! Gündüz geçim vaktiyken gece dinlenme

vaktidir. Senin gdan ve geçimin Allah, dinlenmen ise O’nun ziyneti

olsun. Nitekim Schl böyle demitir! O efendilie ehil olanlardan biri-

sidir. ‘Gda nedir?’ diye sorulduunda ‘Allah’ diye cevap vermi, ‘Biz

sana bedenin besininden soruyoruz?’ dediklerinde yine ‘Allah’ demi-

tir. Soruyu soran kii ‘Bu bünye neyle ayakta durur’ dediinde öyle

cevap vermitir: ‘Size ne! Evi sahibine brak; dilerse mamur klar,

dilerse harap eder. Siz Allah ile ayakta duruyorsunuz.’ Arif-i billah bu

durumu anlatmak maksadyla ‘gda’ tabirini kullanmtr.

Bunlardan birisi de iki yüz otuz birinci bölümden ‘Hakim hik-

metle i yapar’ bahsidir: Hakim zahirde ve bâtnda mertebelerin neyi

verdiklerini bilir, çünkü sübût sahibi olan hakim her hak sahibine

hakkn verir ve bunu yaparken her eye yaratlm veren rabbine

uyar. Arif srryla ve kalbiyle Rabbine uyan insandr. Adalet onun

özelliiyken kabul ve yönelme kereminden kaynaklanr. Hakim el-
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Kadim ve el-Alim’in düzenlemi olduu nizam amaz. Hikmeti bilen

insan bildii hikmete göre hüküm verir ve o hükme göre davranr.

Böyle birine ‘kad’ denilir. Bu kii veli diye isimlendirilse bile gerçekte

(içtihadn bir tür nebilik olmas nedeniyle) nebidir; burada veli ad

‘takip eden’ anlamndan türetilmitir. Kim onun (hükmüne uyarsa)

emeline ulam demektir. Velinin yaratklar hakknda verdii hükmü

Hak icra eder. Zalim hükümdar onun hükmünü reddederse gerçekte

Bir ve Kahhar’n hükmünü reddetmi saylr ve onun hükmünü red-

detmesine itibar olunmaz. Bu reddetme de vaadinin doruluundan

kaynaklanrken Allah verdii sözü bozmaz. Binaenaleyh ilhadclar

sahih akdi bozmas kaçnlmazdr. Allah’n dndaki her ey bir rüz-

gârdr. eyhlerimizden birisi -iaret kabilinden olmak üzere- öyle

derdi:

O’na esen duran rüzgâr amade kldk

Rüzgâr sabit kalmaz lâkin sen sabit kal

Bunlardan birisi de iki yüz otuz ikinci bölümden ‘Zaiddcki fayda-

lar’ bahsidir:
‘Rabbim benim bilgimi artr .*

460 Burada hüküm itibaryla

bir arttan söz edilir. Bilgi sahibi olan Allah’a döner. Bilgiyi elde

etmek üzere Allah’a tevekkül etmelisin. Onlarn ‘zaid’ diye isimlendi-

rilmi olmasnn sebebi, bir’e eklenen her eyin zaid (ilave) olmasdr;

her ilave de birdir. Demek ki bire kendinden baka bir ey eklememi-

tir. Bu durumda -tür veya cinsini deil- ahs dile getirmelisin. Çoklu-

un birliini dikkate alm olabilirsin, fakat biz bu konuda daha önce

dikkatini çekmitik. Zaid harfler, illetler ile bilinenleri birletiren ka-

tegoriler gibi on tanedir. Biz o bahsi kitabn nefes bölümünde özet-

lemek ile geni anlatm arasnda ele almtk. Zaid harfler beni hayrete

düürmütür, Allah ile bu ortaklk ne güzel! Kukusuz söylemi ve

parçalanmtr. Bilinen hayrete dümü, arif de hayrete dümü. Böy-

leyken bilgiler nerededir? Bilinen hayrete dümü, arifin hayreti ise

bilinen hakkndaki hayretinden kaynaklanr. Arif kendisi nedeniyle

teslim olmu, cinsiyle ona katlmak istemitir. Bunu hakka’l-yakîn
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örenince katlamayacam anlam, ‘Seni hakkyla övemem’ diyerek

teslim olmutur: ‘Bu senin kabm, sana iade edildi.’

Bunlardan birisi de iki yüz otuz üçüncü bölümden ‘rade kaza-

nlmtr’ bahsidir: rade bir tahsis niteliidir ve bu nedenle hüküm ve

yetki sahibidir. Allah kendisini el-Mukaddim ve el-Muahhir diye nite-

lemiken ayn zamanda el-Evvel ve el-Alir diye isimlendirmitir. ‘Al-

lah vard ve O'nunla beraber hiçbir ey yoktu.’ Bu itibarla Allah önce

gelendir. O nefsine ‘salât’ edendir. Bu yönüyle de (salât ikinci gelmek

demek olduu için) sonra gelendir. îlahi ikram ve ifade irade ehli için

ortaya çkar. radenin tanmndan söz ederken ‘âdetin üzerinde bu-

lunduu durumu terk etmek’ diye tanm yapann cahil olduu anla-

lr. Çünkü ortada âdet diye bir ey yoktur ki! Âdet tekrar anlamndaki

iadeden gelirken varlkta tekrar yoktur. Nefsin en büyük hatalarndan

biri günein geri döndüünü söylemesidir. Hâlbuki güne dönmez,

bir yere inmez veya yükselmez! Güne kendi feleinde akam sabah

yüzer durur ve tespih eder. Onun akam ve sabahtaki hareketi, gözün

onun hakkndaki hükmüyle bakn yuvarlak bir cisim hakknda ortaya

çkard hükümdür. bn Mesud ‘Güne akar, onun bir karar noktas

yoktur (Ia-müstekar)’
46 '

diye ayeti okumuken bakalar ‘Karar klaca

yere doru akar (Ji-müstehar)’
462

diye okumutur. Bütün bunlar düü-

nenler için dorudur. Ey talip! yi düün!

Günein bir karar var m?

Keke bilseydim! Bir karan yok

Hiç kukusuz Rabbimiz

Böyle vahyetti ona

Onun yerini bilselerdi

Sarsnt geçirmezlerdi

Güne bizim için çkartt
. , ,,, 4 . , ,

• Yeryüzünün arlklarn

Her türlü güzel

Kuyruklar onlan sürükledi
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Srl ve artc ekilde

Bu nedenle denildi ki

Onun bir karar yok .

Bir ahs ‘karar var’ dedi

Kendi sözünü görünce

Güne hakknda sözler söylenmi

Diyen demi ite

Onda kendi hidayetini görmü

Dalaletini gördüü gibi; dalaleti hayretidir

Demeyin artk ‘onun yoktur’ diye

Bunlardan birisi de iki yüz otuz dördüncü bölümden ‘rade edilen

(kul) boyun eendir’ bahsidir: Boyun emesi kolay olann bozulma-

sndan korkulur. Böyle biri inattan kurtulmutur, Efendi veya köle-

ler/kullar ise ona güvenmez, geminden tutan herkes onu ya bedbaht-

la veya saadete yönlendirir. Kimin özellii direnç ve direnme olursa

sertliinde yumuaklk bulunur. Boyun een ancak infak etmekle

mutlu olabilir. Binaenaleyh boyun emek, (her durumda) güzel ah-

lakn bir parças deildir. Burada ‘irade edilen boyun eendir5 sözü

ariflerin ve kullarn yolunda söylenmitir. Onlar yöneten Hak’tr ve

Hak efkatli yöneticidir. Bu nedenle teklifler kolaylar, bütün ilerin-

de haz alarak tasarrufta bulunur, haz alarak yola girer. rade edilen

irade edildii hususta boyun eendir. Sufilcrin hatalarndan birisi de

irade edilenden knamay kaldrmalar olmutur. Böylece onu boyun

emeye katm, cömertlie dâhil etmilerdir. Binaenaleyh bilgi hüküm

vermitir. Sen de faydalan ve teslim ol!

Bunlardan birisi de iki yüz otuz beinci bölümden ‘Mürid

Kur’an’da istedii her eyi bulandr’ bahsidir: eyhimiz Ebu Mcdycn

öyle derdi: ‘Mürid Kur’an’da istedii her eyi bulabilendir.’ Arif-eyh

bu sözünde hakldr. Nitekim Allah
‘
Kitapta hiçbir eyi ihmal etmedik’

46 '5

der. Kitap bütün bilgileri içermi, lâhî bilgideki bütün duraklar ihata

etmitir. Onlar sonlu olmasa bile, onlar bilgi bakmndan ve sonlu
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olmamak itibaryla ihata etmitir. Binaenaleyh Allah’n bilgisi onlara

ulam, onlar -belirli bir süreye kadar deil- sonsuza kadar hükmüyle

pe pee izhar etmi ve ortaya çkartmtr. Temkin sahibi mürid iste-

dii bir eye ‘ol’ der, ‘o da olur’. Bu makama sahip olmayan mürid

deildir. in özeti budur! radesi snrl ve himmeti dar olan biri

dier kullardan ayrlamaz. Müridin manas budur. ‘Sen sevdiklerine

hidayet edemezsin
5464

ayetinden hareketle delil getirmeye kalkan kii

isabetli bir ey söylemi saylmaz. Alim bir makamdan baka bir ma-

kama intikal edendir ve dünya hayatnn özellii budur. Hal böyley-

ken azap diyar nerede, karar diyar nerede!

Bunlardan birisi de iki yüz otuz altnc bölümden ‘Himmetin nü-

fuzu kimi ilgilendirir’ bahsidir: Himmet sahibinin himmeti ilemez,

çünkü himmeti mühim ilerle ilgilidir. Böyle biri bulunduu yerin

hükmüne tabidir. O sürekli eserleri aratrr, süvarilerle karlar ve

var olan sorar. Örenir ki himmetin nüfuz edecei bir yer vardr ve

himmet o yere mahsustur. Orada ise sebep ve vesileyle korunur. Yüce

ve üstün bir himmetin tesiri fani ilerde ortaya çkmaz. Fani olan

himmeti de fani hale getirir ve onun ortadan kalkmasyla kendisi de

yok olur. Bu nedenle üstün himmet sahibi himmetini bakiye balar ve

yönlendirir, sebepler kendi ilerini yerine getirir. Himmet sahibi ise

ilham müahede eder ve himmetin hükmü orada ortaya çkar. Artk

sürekli kendi kurtuluu için çalr, her nefes derecelerde yükselmek

üzere mücadele eder. Bu mücadelenin sonunda ise el-Vahid ve el-

Âli’nin derecesine ular. En doru yolun hükmüne ve verisine göre,

bunun ardmda sadece ikinci veya yokluk bulunabilir. Yokluk imkân-

szken kinciyi kabul etmek dalalettir. O halde ahit bir olarak kalm,

O’na itimat etmi, O’ndan ayrlmamtr.

Bunlardan birisi de iki yüz otuz yedinci bölümden ‘Gurbet peri-

anlktr’ bahsidir: Gurbet skntnn anahtaryken gurbet olmasayd

yaknlk da olmazd. Yakn gariptir ve ayn zamanda sevgilidir. Sevgi-

linin ise garip olduu söylenemez. Seven için sevgili kendisinin ayn,

zat, isimleri ve sfatlardr. Seven sevgilisine bakmaz, çünkü ona ilave

biri deildir. Seven sevgiliden ayr olmad kadar ondan uzak deil-
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dir. Leyla Kays’a ‘sen kimsin’ diye sormu, ‘Leyla’ diye cevap vermi;

‘Leyla kim?’ diye sorunca, ‘Leyla’ diye cevap vermi, kendi varl
görünmemi tir. Demek ki Kays hayrette bulunduu için gurbette

olmu, varl silinmi, beeriyeti ortadan kalkmtr. Âklar evk

özelliiyle nitelenmez. Çünkü itiyak ve özlem var olmayana duyulan

özlemdir. Hâlbuki gaib birisi yoktur ki özlem olsun? Hak birinin

duymas olursa artk O’nu nasl talep edebilir ki? Hak birinin dili

olursa Onu nasl knayabilir ki? Nereye gidiyorsunuz? Hakikatle ta-

hakkuk eden için ‘nerede’ sorusunun anlam nc ola ki?

Bunlardan birisi de iki yüz otuz sekizinci bölümden ‘ükreden

tuzak kurandr’ bahsidir: ükrü tuzak olan biri ükürle nasl övüleblir

ki? Hakk sahibine ulatran zorunlu bir eyi ulatrm demektir. Bu

durumda ükür gerçeklememi olduu gibi vermek olmad için

ihsan da söz konusu deildir. Vermek söz konusu olsayd ihsan, ihsan

sabit olsayd bu kez ükür, ükür ortaya çkm olsa tuzak ve mekr

kaybolurdu. Binaenaleyh bu durumda vermek söz konusu olmad
gibi ihsan da yoktur. Kim ükrederse tuzak kurmutur. Bu nedenle

Allah tuzak içermesi nedeniyle fazlal ükre balamtr. ükürle

nimetin fazlas talep edilir. Allah kullarna hitap ederek ‘ükrederseniz

artrrm, nankör olursanz azabm iddetlidir
’465 buyurmu, ‘eksiltirim*

dememitir. ükür hem hak iken hem de kullar için nimeti arttrmakla

ilgilidir. Hak ükrettiinde kul amelini arttrrken kul ükrettiinde

Hak onu maksadna tar. Allah ‘
Güzel iler yapanlar için fazlalk var-

dry466 buyurur ki, kastedilen ükrün karldr. Her halükarda tuzak-

tan emin olmamalsn!

Bunlardan birisi de iki yüz otuz dokuzuncu bölümden ‘Derin

sevgi kökleri kopartr ve insan sarsar’ bahsidir: Muhabbet atei sön-

mez, gözya tükenmez, sarsmasnn önüne geçilemez, yakmas uzak

görülemez. Ak kendinden geçse bile toprakta uyur. Derin ak (insa-

n) toza batrr. Zillet, garam denilen sevgiyle âk olana elik ederken

miskinlik ve yoksulluk onun özelliidir. Nefsi her zaman kahz halin-

dedir, bast halini bilmez. Kuruntularn verdii rahadga balanmas

onun neesidir. Kuruntular zevalde yerlemi olsalar bile (her zaman
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yok olucu olsalar bile), bir gölge gibidirler. Bu itibarla sanki bir gölge

veya iradesi eksik ve naks birine benzer, istilam hali yanan bir atetir

ve onu tututuran arzulardr. Fakat pe pee gelen yamurlar o atei

söndürür. Bu nedenle sevenler arasnda ‘garam’ sevgisiyle nitelenenin

istilam, yani kendinden kopartlm olmakla ayrldn söyledik.

Bunlardan birisi de iki yüz krknc bölümden ‘Rabet eden talip-

tir’ bahsidir: Bir eyden yüz çevirmek (rabet anh) ile bir eye rabet

etmek (rabet-fh) arasnda fark bulunur. Bu fark seçilmi kul ile se-

çilmemi kul arasndaki farka benzer: Ezeli bir inayet ve ebedi bir

saadetle seçilmilik ile takdir edilmi baarszlk ve bedbahtlk! Hepsi

de hakikattir. Kulun söyledii en doru söz ‘Fakat biz senin kullarnz’

cümlesidir. Burada kovulan ile seçileni, itaat eden ile yüz çevireni

ksas kulluunda -ihtisas kulluunda deil- birletirmi ve bir araya

getirmitir. Allah bir kuluyla hasmnn arasm bulur ve o kul saadete

ererken baka bir kula adaleti ve hükmünün gereiyle cehenneme

gitmeyi emreder, onu uzaklatrr. Bununla birlikte (saadete ermenin)

hak edi olmadn söyler. Her ikisi de asidir fakat her ikisi benzer ve

eit deildir. kisinden birisinin kurtulan günahkâr, dierinin helak

olan günahkâr olmasnn sebebi nedir? Hâlbuki her iki kul da ayn

sahibindir. Ortada baka bir durum da yoktur. Cehennem yeri mamur

olsun diye oraya girecekse niçin bir ksm ötekilerle kalmaz ve efaat

ile ateten çkar ki? Bunun nedeni bir iirde söylendii gibi u mudur?

Su ve ate bir araya gelmi

Büyük bir sebebi olsa gerek bunun

Bunlardan birisi de iki yüz krk birinci bölümden Hz. Peygam-

berin buyurmu olduu ‘slam'da ruhbanlk yoktur* bahsidir: Ruhban

Hakkn hükmüyle ‘terk eder’, O’na yönelir, O’nu inkâr etmez, aksine

bulunduu durumda O’na teslim olur. Bunun yegâne sebebi yalnz-

lamak ve kullarndan ayrlmasndan baka bir ey olabilir mi? Hiç

kukusuz apaçk delil bize teklifin maslahatlar nedeniyle eriat oldu-

unu bildirmitir. Rahip cemaatle beraber amele katlm olsayd, onu

da hüküm itibariyle esir edilen veya öldürülenlere katacakt. Bu itibar-
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la eriat manastrlarda (savami
5

) ibadet edenlere el sürmemek gerekti-

ini beyan etmitir, çünkü onlarn nefisleri (savami’ ile aradaki ilikiy-

le) kulak kesilmitir; dinlediklerinde gözlerinin yala dolduunu gö-

rürsün. Onlarn insanlarn üzerinde bulunduklar karklk ve kuku-

lar hakknda bilgileri yoktur. Beerî korkudan uzaklam, baka bir

korkuyla nitelenmi, bir yolu brakm ve korkuyu vatan edinmiler-

dir. Onlar eksiklik ve güçsüzlüklerini anlam, bu nedenle yeryüzünde

kolayl tercih etmi, ‘ite farz budur’ demilerdir. Çünkü Allah dinde

kolaylk ve yumuakl emretmitir. Nefsine kar yumuak davranan

insan ona kar vefal olmu. Hakkn belirlemi olduu görevi ifa

etmi, kendine zulmetmemi ve nasipsiz brakmamtr. {Üzerindeki

görevi yerme getirmek anlamnda) kim verirse, salim olur ve knan-

maz. .

Bunlardan birisi de iki yüz krk ikinci bölümden ‘Vuslat için ça-

lmak bir tevessül ve vesile edinmektir5

bahsidir: Fazilet Allah’a ula-

mak maksadyla ameli vesile edenindir. Henüz kendisine ulamam
ve yannda bulunan elde etmek üzere çalmam olmas bu durumu

deitirmez. Amelin neticesi amel etmeyende ortaya çkmaz. nsan

ancak tembellik etmeden amel ederse o neticeyi elde edebilir. Tembel-

lik varken vuslat olmayaca gibi vuslata dönük bir gayret de söz ko-

nusu olmaz. Bu itibarla insana düen gayretini ortaya koymaktr.

Bulmakla nitelenmemi olmak seni ilgilendirmez. Sen bunu bilmesen

bile, zevk ve insaf sahibi nezdinde, bulan kimsesin. Amel olmaynca

terazi bilinmez. Terazi bilinmeyince, ölçüler bilinmedii için, neyi

bulduu da bilinmez. Baka bir ifadeyle gayreti harcamann onun için

neyi meydana getirdiini bilemez ve ‘bulamaz’. Öyle bir bilgi zevk

bilgisidir ve bu bilgi ‘yukardan’ yemekle {elde edilir). nsan ayann
altndan yemi olsayd, ameli benzeriyle tartar ve onun deerini ve

kendi iini bilirdi. Binaenaleyh gayret sarf etmek kitaplar uygulamak

demek iken rütbeler de bu sayede meydana gelir.

Bunlardan birisi de iki yüz krk üçüncü bölümden ‘Bulmak yitir-

mektir’ bahsidir: Bulmak kapnn açlmasyla anszn ortaya çkar.

Tevacüd, yani zorlamal vecd olursa, perde olur. Bulamayann vecdi
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olmaz, daha dorusu vecdi olmayan bulamamtr. Keremin delili

bezletmek iken adaletin delili fazlay vermektir. Himmet sahipleri

nezdinde üstün olan budur. Allah fazl verir ve bu hususta
c

Allah’n

fazlndan isteyin
’467 buyurmutur. Bu nedenle (kendisi muhtaç iken

bakasm tercih etmek anlamnda) iar O’nun adna imkânszdr. Al-

lah’n bütün verdikleri fazldr ve bu ksm cömertliin en üstünüdür.

Kendine tercih eden kii -kurtulsa bile- zarardadr, çünkü kendisine

snma gerçekletiinde üstün olan terk etmitir. Mümin olsayd

nefsini Allah’tan satn alm olduunu bilirdi. Satn alman müteriye

aittir. Allah’n hakk kulun hakkna göre önceliklidir. Fakat iddia onu

bu imtihana düürmü, ‘bakasn tercih eden’ diye isimlendirilmi ve

böyle temyiz edilmitir. Komu yakn saylmada öncelikliyken yakn

akrabaya ve nesep ba olanlara verilen sadaka da çoalr.

Bunlardan birisi de iki yüz krk dördüncü bölümden ‘ahit olan

bulur’ bahsidir: Varl elde eden mevcuda kar zahit davranandr.

Alemin bamsz varln gören kii, illeti kabul edendir. Böyle biri-

nin sahih bir yolu yoktur. lletleri kabul edenler âlemin ezeliliini ileri

sürenlerdir. Âlem nasl kadim olabilir ki? Allah’n varlna mahsus

zatî zorunluluktan âlemin pay yoktur ki! Alemin mertebesi ikinci

olmaktr. O mertebe ise baki-fanidir. Âlem için kadimlik mümkün

olsayd yokluu imkânszlard. Hâlbuki kuatc bilgi sahibine göre

yokluk (âlem için) mümkün, hatta vakidir. Bu nedenle kullarn çou
yeniden yaratma hakknda kukudadr. Varlklarn her an yenilendii-

ni sadece kukucular ve sofisder (ehl-i hisban) bilebilirken E’arüer ise

araz konusunda ayn görüü ortaya koymutur. Buna mukabil filozof

onun yanl düündüünü zannederek zencinin siyah ve altnn sarl-

n bilmemekle suçlamtr.

Bunlardan birisi iki yüz krk beinci bölümden ‘srar eden halini

yitirir’ bahsidir; Vakit bir klçtr, ondan büsbütün korku duyulur.

nsann zaman onun halidir. Onda ikamet ederken ayrlp gidersin!

ty adam! benin seyrin bir geminin seyrine benziyor

Bir kavim ayakta, gemiler ise seferde
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Yolcu bineiyle giderken yolunu bilmez; rüzgâr onu açk bir me-

kâna doru sürükler. Ba suda, ayaklan havada, yürümesi ters dön-

mütür ki talep edilen de budur. Ters dönmesi olmasayd yürüyemez

ve ters dönmemi olsayd süslenemezdi. Kul bir srr gizlemeseydi ona

‘bir i getirdin
3

denilmez, bilinmeyen bir i getirmez, bunun için de

mazeret ortaya koymazd. Ardndan ‘Bu sabredemediin eyin tevili-

dir
''468

demitir. Sr gizli braklsayd, Hz. Musa imtihan edilmezdi.

Özlem iddetli olmakla birlikte, bu senin zevk kaynakl imtihanndr.

Bunlardan birisi dc iki yüz krk altnc bölümden ‘Galip olduun

bir konuda korkma’ bahsidir: Kim sana korku verirse malup etmisin

demektir. Seni zayf klan sen güçlendirdin demektir. Heybet bir

baarszlktr ve ancak gaybetle meydana gelir. Zuhur huzura aittir.

Korkan kimse haz almaz. Korkan kii ahbapla bir araya gelmekle haz

almaz, aksine azaptadr. Onun cem 5

hali fark hali gibidir. Giditen

korku duyulmaz! Heybetin kesin bir hükmü olsayd Hak tecelli et-

mez, kulun O’nun isimleriyle süslendii görülmezdi. Ya da herhangi

bir kul hakknda ‘rabbinin ahlakyla ahlaklad, sarkt, yaklat 5

denil-

mez veya
‘
Yüz çevirenden sen de yüz çevir

’469
ayetini söylemek üzere

tenezzül etmezdi. Senin varlndan baka bir ey yoktur ve kendi

varln hakknda cahil kalmamalsn! ‘

Dininizde arya gitmeyin, Allah

hakknda sadece hakk söyleyin .’
470 Kukusuz ki yaratlm Hakka ilhak

edilmitir. Sonra öyle demitir: Bu yükseklik nerede? Müteal Al-

lah’tan daha yüce hiçbir ey yoktur. O halde inmek yükseklik iken

uzaklk yaknlktr.

Bunlardan birisi de iki yüz krk yedinci bölümden ‘Ünsiyet umut-

suzluktadr’ bahsidir: nsann imdiki anda yaad azap düünceyle

ilgilidir. Umutsuz olan rahata erip kayttan kurtulur, mükül ilerle

ünsiyet eder. Mükül (kelime anlamyla) benzeen demektir. Benzer

zttr, ztlk uzaklktr. Ünsiyet yaknla baldr. O halde ünsiyet

olmad gibi ünsiyette bakay ispat ettii için bir hayr ve iyilik yok-

tur. Nefsiyle ünsiyet eden kii, hiç kukusuz, nefsini yabanc kabul

etmi demektir. Bu ise güçlü nefislerin gayesidir. Kim kendinden

uzaklar ve gurbette olursa hemcinsleri arasnda tannmaz, ünsiyet
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ederken vahet halinde kalr. nsanlarla ünsiyet aldanm birinde mey-

dana gelebilirken sald kitaba da temizlenmi kimseler dokunabilir. Bu

itibarla sadece cennet (gizli) vardr. Onlar bize göre gizlilik içindeki

gizlenmi kimselerdir. Elde ettikleri ise bâtnlk gibidir. O sizi yeryü-

zünde meydana getirirken, sizi en iyi bilendir. Daha önce annelerini-

zin kamnda cenin idiniz. Böyleyken bu duruma karlk tezkiye nere-

de kalmtr?

Bunlardan birisi de iki yüz krk sekizinci bölümden ‘Çelil bezgin-

dir’ bahsidir: Bela yükseklik isteyene gelir. Hululü dile getiren malûl,

o ise devasz bir hastalktr; ona ifa verecek doktor yoktur. Alemin

hastal illetli, yani malûl olmaktr, çünkü hâdislik onun ayrlmaz ve

gerçek özelliidir. Demek ki âlemin hastal süreklidir ve bu itibarla

âlem yatalak hastadr, oklardan korunmas mümkün deildir. Âlem

sürekli bir maksada sahiptir, bir maksada yönelmiken kendisi de

hedeftir. Bu durumda o salkl ve hasta, yorgun ve dingindir. Onun

hastal sahih iken halini anlatan dilleri ve ibaresi de fasihtir. Çünkü

onun güçleri Haktr. Hak onun güçleri olunca, âlem illet ve güçlerin-

den soyudanr. Hak onun duymasdr; bu durumda öyle bir kulan

duymas kaçnlmazdr. Hak onun gözüdür; bu durumda onun bak
müessirdir. Hak onun dilidir; bu durumda beyan anlalr. Hak onun

ayadr; bu durumda yürüyüü düzgündür. Allah onun elidir; öyley-

se kendisini teyit edecek bir eyi talep edemez. Bu yollan ve metodu

bilen kimse hiç kukusuz bütün hastalklardan kurtulmu saylr. De-

mek ki âlemin/insann ifas Allah, devas Allah’tr. Kibirli olan kii

cezalandrlmtr. Hak bir kimsenin sfatlan haline gelirse o kii ko-

runmutur.

Bunlardan birisi de iki yüz krk dokuzuncu bölümden ‘Kim cemal

sahibi olursa istimal edilir’ bahsidir: Cemal sahibi güvenilirdir ve bu

nedenle aldanmaz. Cemal görünür, bu özellik fütüvvet ehlinde ortaya

çkar. Oulluu peygamberlie katan hiç kukusuz Allah’n mertebe-

sini yücelttii biridir. Yükseklik en doru mezheplere göre vacibe

ilaveyken heybet her durumda cemalin bir neticesidir. Cemal sevilen

bir ey, insana elik eden en izzetli özelliktir. Cemal insana elik eder-
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se sürekli yücelirken müahedesi artann yücelii de artar. ‘Allah gü-

zeldir ve güzeli sever.’ Allah’a kar misal vermeyiniz, kendisi için

misalleri veren bizzat Allah’tr. O bilir, biz bilmeyiz. Allah birine

öretirse, cüretli olup cezalandrlmasn diye izlemelidir. Bu nedenle

günahtan olduu kadar aldanmaktan ve günahn neticesinden dc Al-

lah’a snmaksn.

Bunlardan birisi de iki yüz ellinci bölümden ‘Kemalle nitelenen

meyletmemitir’ bahsidir: Kemal berzahtadr ve en yüce makamdr.

Meyletmi olsayd itidalle nitelenmezdi. ki deniz birbirine doru
akmtr, aralarnda berzah bulunduu için kavumazlar. Ayette geçen

tuyann bir türü de bay, yani taknlk ve haddi amaktr. Kime

kar bay edilirse, yani taknlk edilirse, Allah -gecikse bile- ona

yardm eder. Yakn gelene kadar Rabbine ibadet et! Yakn geldiinde

yardm da gelir, taknlk edenin kötülüü uzaklatrlr, kii dar me-

kândan genie çkm gibi olur. Münadi ‘o kimdir’ diye barr ve

öyle denilir: ‘Taknlk edilen kiidir.’ Allah ona tenezzül etmi, ken-

disine ikramda bulunmu, onun mahallini ereflendirmi ve böylece

geniletmitir. Hâlbuki daha önce dard ve genileyince en geni feza-

ya benzer. Buradan -Allah’n gizli hikmetiyle- müminin kalbinin

O’nuri rahmetinden daha geni olduunu anladk. Bununla beraber

kalp dc Allah’n rahmetinin kuatm ve ihata etmi olduu eylerden

ve varlklardan birisidir. Demek ki kalp Allah’ ancak O’nun rahmetiy-

le sdrmken, kemali de rahmetten ortaya çkar.

Bunlardan birisi de iki yüz elli birinci bölümden ‘Zevk alan (ve

temizlenen) kendinden geçer’ bahsidir: Dyan zevk alr, zevk alan da

kendinden geçer. Kendinden geçen (Hakka) döner ve bu dönüte

Rabbme gider. Çünkü O’nu ailesinde halife brakmtr. Allah kendi-

lerine merhameti, efkati ve onlar adna korkusu nedeniyle sefere

çkan müminin ailesinde halife olarak kalr. Onlar adna yine kendi-

sinden (gelecek eyler nedeniyle) korkar, çünkü herhangi bir ey an-

cak O’ndan meydana gelebilir. Efendi sürünün çobanyken onlara

hakszlk yapmaz ve zulmetmez. Onlardan da ancak kendisine ‘gda’

olacak eyleri elde eder. O’nun gdas ise yitirilmi olandr. Baka bir
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ifadeyle efendinin gdas, kullarnda isimlerinin eserleri eklinde tecelli

eder ve bu sayede beldeler mamur hale gelir, çiftçilik, ziraat ve ticaret

böyle ortaya çkar. Bu nedenle Allah iki el sahibi olmakla nitelenmi,

âlemde iki yol izhar etmitir: Birincisi satlan, dieri alnandr. Kya-

mete kadar böyle devam eder. Binaenaleyh her eün bir yolu vardr ve

iin özü budur. Müterinin hükmü satann hükmüyle bir ve ayn de-

ildir. Bu konuda -herhangi bir engel veya tartma olmakszn- kuku

yoktur.

Bunlardan birisi dc iki yüz elli ikinci bölümden ‘Huzur sahibi na-

zar eder’ bahsidir: Tek bir hakikatten bakas yokken huzur nerede

kalmtr ki? Hiçbir göz O’nu snrlay*maz, hiçbir harf O’nu kuata-

maz. (Allah hakknda öyle tabirler kullanlr): ‘Zat gerei tenezzül

etti, O'ndan çkan vardr, O'na yükselen ve O'na inen vardr.’ Bütün

bu ifadeler mekân gerektiren birtakm ibarelerdir. Bu ifadeler kullan-

lrken ayn zamanda ‘ara’ ve uzaklk da sabit olur. Bu yaklam ikicile-

rin (seneviyye) inancdr. öyle dersin: ehit seni yalanlaa bile i

birdir. Çkmak ve inmek yolu talep ederken bu durum ilâh konularda

tahkikin yöntemi deildir. Hâlbuki tahkik yöntemi zikredilmiken

maksadn anlalm olmas da gerekir. lahi söz hakikat iken O’nun

kelam dorudur. Bu nedenle duyan bir kulak olmaldr. Allah ‘huzur
5

sahibi birisine hitap etmitir ki, o da ‘nazar’ edendir. Duyan konuan-

dan bakas olsayd, isabeti ve hata etmesi mümkün olabilirdi; duyan

konuann ta kendisi olunca onun doruluu süratle ortaya çkar ve

bir gecikme olmaz. Aksine onun konumas ve kelam cevabnn ken-

disidir. Böyle biri sevenleri arasnda konuan ve dinleyendir.

Bunlardan birisi de iki yüz elli üçüncü bölümden ‘Fikir sahibi

sarhotur’ bahsidir: Düünmek bir sarholuktur. Fakat onun arab

kark, yaratl da vakitsizdir. Bu vakitsizlik ise mizaçtan ortaya

çkar. Kastedilen ebrar’n (iyiler) arabdr. O arap hakknda ‘Allah'n

kullarnn içtii pnar’ denilir. Ayette geçen ‘tefeir’ söylediimden

haberdar olan için mizacn ta kendisidir. Tefeir’ olmakszn -Allah’n

her eye kadir olmas nedeniyle- aksayd, o zaman mukarrabîn, yani

Hakka yakn kullarn arab olurdu. (Hakka yakn kii demek olan)
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Mukarrab ile (iyilik sahibi demek olan) ebrar arasndaki fark, gözler

ile eserler arasndaki fark gibidir. Bu itibarla eserler delalet ederken

göz görür ve bkmaz. Kap açlm, veren ihsan etmi, hakikat erh

edilmi, gönüllerin açlmasyla ilerin kapallklar ortaya çkm, an-

lamlar belli olmutur. Bunlar Hakkn bulunduu anlamlardr. Kilitle-

rin ortadan kalkmasyla gizlilikler aça çkmtr. Onlar âlemde teza-

hür eden inanç ve mezheplerdir. Gör ve gizle!

Bunlardan biri de iki yüz elli dördüncü bölümden ‘Kurtulan sahv

(ayklk) sahibidir’ bahsidir: Düüncesinde zahid olan kii sarholu-

undan ayk kalandr. Her arap sarho etmez, her söz inkâr edilmez,

her mizaç sarho olmad gibi dinleyen herkes dinlediini inkâr et-

mez. nkâr dar görülülükten kaynaklanr. Akll ve anlayl ol ki, her

eyi bilginle ihata edebilein; her hadisede bir hikmet bulabilesin!

Allah böyle davranmay emretti. Sen de O’na uy! Hiç kukusuz uyan-

lar isabetlidir. Hakka uyan kii O’nu baka olarak gördüü veya iyi ve

kötü olarak inand yerde isabetli davrandn görür. Böyle bir insan

fürkan okumu olur, Kur’an’ okumu olmaz. Kim okursa arnr, kim

‘furkan’ okursa, o kii burhan hakknda düünen kiidir. Hayret kaç-

nlmazdr, çünkü bakasnn varln ispat etmitir. Buradan gayret

özelliiyle nitelenen, insafl davranmtr. ‘Allah’tan saknrsanz sizin

için furkan yaratr.
,7

Allah mümin ve iman sahibi diye hitap ederken

‘göz sahipleri
5

diye hitap etmemitir.

Otuz dördüncü sifr sona ermitir, onu otuz beinci sifr takip

edecektir.
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